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Тұлғаның психологиялық құзыреттілігін арттыру  

және коммуникативтік дағдыларын дамыту 
 

Алимкулова Талша Сериккызы 

Жамбыл жоғары медициналық колледжінің 

оқытушысы 

 

«Құзыреттілік» ұғымының кең таралымына қара-

мастан, бұл ұғымның мəні терең ғылыми талдау-

ларды жəне оны негіздеуді талап етеді. Сондықтан 

да талдау ең алдымен, қолданыстағы ұғымның не 

екендігіне жауап іздеуден басталады. «Құзырет» 

пен «құзыреттілік» түсініктерін анықтауда салы-

стырмалы түрде талдау жасалған, оларды көптеген 

ресейлік жəне шетел зерттеулерінен (И.А.Зимняя, 

В.И.Байденко, Н.А.Гришанова, Д.А.Махотин, 

О.Е.Лебедев, С.Адам, У.Клемент жəне тағы басқа-

лардың еңбектерінен) көруге болады. Қазіргі 

уақытта жеке тұлғаның психологиялық, теориялық 

жəне практикалық дайындық сұрақтары, педагог 

бойындағы кəсіби қасиеттер мен қабілеттердің 

қалыптасуы, оның беделі мен кəсіби шеберлігі, пе-

дагогикалық ойлауы, ғылыми еңбекті ұйымда-

стыру мен біліктілікті жоғарылату мəселелері 

бойынша кең түрде əдебиеттер қоры құрылды. Бұл 

зерттеу жұмыстары педагогтардың кəсіби 

дайындық мəселесін өңдеуге неғұрлым салмақты 

үлесін қосты, сонымен бірге қоғамдық жəне педа-

гогикалық тəжірибенің маңызды қажеттіліктері 

арасындағы қайшылықты шешу мүмкіндігін бе-

реді. Қазіргі таңда «құзыреттілік» түсінігі тек қана 

негізгі педагогикалық категориялардың бірі 

ретінде ғана емес, сонымен бірге пəнаралық зертте-

удің, яғни, «педагогтың кəсіби құзыреттілігі» 

түсінігінің мəнін анықтау мəселесі психологтар-

дың, педагогтардың, маман практиктердің жəне т.б. 

арасындағы дау мен қайшылықтардың объектісі 

болып табылады. Жаңа психологиялық-педагоги-

калық əдебиеттерді талдау қазіргі уақытта «құзы-

реттілік» түсінігінің мəнін анықтау процесінде, 

оның құрылысы мен мазмұнын толықтыруда 

бірліктің жоқтығын белгілеуге мүмкіндік береді. 

Көп жағдайда бұл түсінік біліктілік пен кəсіп қой-

лықтың жоғары деңгейін көрсету үшін қолданы-

лады. Егер де құзыреттілікті кəсіп қойлық жүй-

есіндегі орнын анықтауға тырыссақ, онда ол ма-

мандықты меңгерудің неғұрлым жоғары деңгейін 

көрсететін орындағыштық пен жетілгендік ара-

сында; көптеген авторлармен белгілі бір іс-əрекетті 

орындауға дайындық ретінде жеке тұлғаның 

«тұлғаның ішкі дайындығы», өзгеше «алдын-ала 

дайындық» жағдайы мен шеберлігі арасында бо-

лады. Зaмaнaуи жaғдaйдa педaгогикaлық қызмет 

құpылымындaғы компоненттiң бірі ретінде комму-

никaтивтiлiк алға қойылды. Педагогтардың балала-

рмен, бacқa қызметкерлермен қapым-қaтынacты 

жеңiл оpнaтуы, əрине, педaгогикaлық мiндеттеpдi 

шешу тұpғыcынaн келгенде бұл қapым- 

қaтынacтың тиiмдiлiгi коммуникaтивтiк қaбiлет 

пен құзыpеттiлiктiң дaму деңгейiне тəуелдi екені 

белгілі. Қapым-қaтынac бiлiм беpумен ғaнa шектел-

мейдi, эмоционaлдық елiктipу, қызығушылықты 

ояту, өзара əpекеттеcу сияқты т.б. қызметтеpдi де 

aтқapaды. Сондықтан да бала тұлғасының дамуын 

басқару үшін ол өзі құзыретті болуы тиіс. Педагог-

тың кəсіби құзыреттілігі, яғни, педагогикалық іс-

əрекеттің жүзеге асыратындай оның теориялық 

жəне практикалық даярлығының бірлігі ретінде 

ақындалып, оның кəсіптілігін көрсетеді. Осы 

анықтаманы профессор Н.Д.Хмель қолдаса, ғалым-

дар Г.М.Коджаспиров, А.Ю.Коджаспировтар педа-

гогтың кəсіби құзыреттілігі: ол оның педагогика-

лық қарым-қатынасын жəне педагог тұлғасы 

ретінде арнайы құндылықтардың, педагогикалық 

сананың, педагогикалық іс-əрекеттінің қалы-

птасқаның анықтайтын қажет білімді, іскерлік пен 

дағдыны меңгеруі болып табылады. Алайда осы 

күнгі басты мəселеге айналған педагогтардың ком-

муникативті құзыреттілігі жөнінде философиялық, 

педагогикалық, психологиялық зерттеулер бар де-

сек те, ол əлі де болса зерттелініп келеді. 

Қарым-қатынас дегеніміз - екі (немесе одан да көп) 

адамның қатынастарын жасап, реттеуі мен ортақ 

нəтиже алуды мақсат етіп, келісім мен бірлестікке 

бағытталған өзара əрекеттесуі. Қарым-қатынас - 

бұл олардың барысында танымдық жəне эмоци-

ялық-бағалаушы сипатты ақпаратпен алмасу бола-

тын, өзара əрекетті, өзара түсінікті, өзара əсерді 

қамтамасыз ететін мақсатқа бағытталған жəне 

ақпараттық-энергетикалық процестердің өзгеше 

жүйесі. Жағдайларға байланысты қатынас əр түрлі 

аспектілерде: қызметтің ерекше түрі ретінде, 

қызмет шарты ретінде, қызметтің бір бөлігі ретінде, 

құрал ретінде, өзара əрекеттесу ретінде, қарым-

қатынас ретінде, белсенділіктің дербес түрі 

ретінде, зияткерлік жəне адамгершілік даму негізі 

ретінде алға шығуы мүмкін. Сонымен қатар қарым-

қатынаста адамдардың əлеуметтік қатынасы 
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жүзеге асады. Қарым-қатынастың бір-бірімен бай-

ланысты үш жағын ашып көрсетсек: біріншіден, 

коммуникативті жағы, мұнда қарым-қатынас адам-

дар арасындағы ақпарат алудан тұрса, екіншіден, 

интерактивті жағы - адамдар арасындағы өзара əсер 

етуді ұйымдастыру, үшіншіден, перспективті жағы 

- қарым-қатынасқа түскен адамдардың бір-бірін 

қабылдау негізінде өзара түсінушіліктің пайда бо-

луы. Kоммуникация ортақ түсінушілікке əкелетін 

екі жақты ақпарат алмасу болып табылады. «Ком-

муникация» терминін латын тілінен аударғанда, 

«жалпы, барлығымен бөлісу» дегенді білдіреді. 

Eгер өзара түсінушілік болмаса, коммуникация да 

болмайды. Kоммуникация жетістігін білу үшін, 

кері байланысты білу керек, яғни адамдар сізді 

қалай түсінді, қалай қабылдады, тағы сол сияқты 

сұрактарға жауап берілуі тиіс. Коммуникациялық 

құзыреттілік - адамдармен тиімді қатынасты орната 

білу жəне өзін ұстай алу қабілеттілігі. Коммуника-

тивті қабілеттілік адамның жасына, біліміне, мəде-

ниетіне, психологиялық даму деңгейіне, өмірлік 

жəне кəсіби тəжірибесіне байланысты ерек-

шелінеді. Жалпы құзыреттілік бұл тұлғаның белгілі 

бір мəселені шешудегі өзара байланысты білім, 

білік, дағдылар жиынтығы болса, ал коммуника-

тивті құзыреттілік ол адамдармен өзара əрекет пен 

қарым- қатынас тəсілдерін білуі, əр түрлі топтарда 

жұмыс істеу дағдыларын, қоғамдағы əр қилы 

əлеуметтік рөлдерді орындауда жəне өмірдегі 

нақты жағдайларда шешім қабылдау іскерлігінің 

болуы деп саналады. «Коммуникативтік құзы-

реттілік» (лат. соmpetere - «қол жеткізу», «сəйкес 

келу» сөзінен шыққан) - балалар жəне қоғам үшін 

күнделікті оқуда, қатысымдық міндеттердің тіл 

арқылы шеше білу қабілеттілігі; қатысымдық 

мақсатты іске асыруда баланың тіл жəне сөз құрал-

дарын пайдалана алуы. Егер бала сол тілде сөйле-

ушілермен тікелей немесе аралық қарым-қатынас 

барысында сол тілдің нормалары мен мəдени 

дəстүріне сəйкес өзара түсінісе алса, коммуника-

тивтік құзыреттілікті меңгергені болып саналады. 

Қарым-қатынастың коммуникативті компе-

тенттілігін жүйелі-ажырамас кезеңдегі мақсатты 

үлгіде қарау, төмендігідей түрде көрсетілген: ком-

муникативті-анықтамалық (алдағы коммуника-

тивті қызмет жағдайында əлеуметтікпсихологи-

ялық жағдайды анықтау, əлеуметтік мүмкіндік-

терді анықтау, əлеуметтікпсихологиялық жəне 

онда жеке тұлғаның қарым-қатынасы басқа да қара-

мақайшылықтарға тап болуы мүмкін); коммуника-

тивті-бағдарланатын (қарым-қатынас бағдарлама-

сын дайындайды, қарымқатынас үшін мəтін жа-

сайды, қарым-қатынастың қашықтығы мен ұстаны-

мын, түрін таңдайды); коммуникативті-ұйымда-

стырылатын (қарым-қатынас туралы серіктестің 

назар аударуын ұйымдастыру, оның коммуника-

тивті белсенділігін жəне т.б. ынталандыру); комму-

никативті-орындаушылық (коммуникативті 

жағдайды анықтау, онда жеке тұлғаның таңқалысы, 

бұл жағдайдағы болжамды дамыту, маңызды жеке 

бағдарламадағы қарымқатынасты ертерек жүзеге 

асыру). Коммуникативті құзыреттілік - қарым-

қатынастың нормалары мен ережесін білу оның 

технологиясын меңгеру сияқты «тұлғаның комму-

никативті əлеуеті» атты кең түсініктің құрамдас 

бөлігі. Көптеген психологтардың пікірі бойынша, 

тұлғаның коммуникативті мəдениеті туралы ай-

туды оның сапа жүйесі ретінде: шығармашылық 

ойды; сөздік іс-əрекет мəдениетін; қарым-қатына-

ста өзін бейімдеу мəдениеті жəне өзінің жағдайын 

психоэмиционалды реттеуді; ым мен қимыл пла-

стикасының мəдениетін; қарым-қатынас бойынша 

əріптестің коммуникативті іс-əрекетін қабылдау 

мəдениеті; сезім мəдениетін біріктіреді. Коммуни-

кативті компетенттілік сияқты коммуникативті 

мəдениетте жайдан жай пайда болмайды, ол қалы-

птасады. Оның қалыптасу негізі адамдық қарым-

қатынастың тəжірибесінен тұрады. Коммуника-

тивті компетенттіліктің негізгі көздері мыналар: 

халықтық мəдениеттің əлеуметтік нормативтік 

тəжірибесі; халықтық мəдениетте қолданылатын 

тілдік қатынасты білуі; мерекелік емес ортада жеке 

тұлғалар арасындағы қарым-қатынас тəжірибесі, 

өнерді қабылдау тəжірибесі. Н.Е.Щуркованың 

жіктеуі негізінде біз келесі кəсіби-педагогикалық 

қарым-қатынастың, сонымен қатар коммуника-

тивті қызметтің функцияларын атап көрсетеміз. Ба-

стапқы функция - əріптесті қарым-қатынасқа 

шақыру: ықылас білдіру, тілдесуге шығу, психоло-

гиялық қысымды түсіру, бейтаныстың алдындағы 

қорқынышты жою; қарым-қатынас сипатының 

түрін еркін таңдауға əріптестің көзін жеткізу, өзін 

бағалауды жəне өзіне сенімділікті арттыру, соны-

мен қатар басқа адаммен оның оңды қарым-қаты-

нас жасауға сендіру. Қарым-қатынастың екінші 

функциясы тілдесуге шыққанда əріптесті қолдауға 

бағытталған, оның қиындықтарының бір бөлігін 

өзіне қабылдау, серіктеске аяушылық білдіру: оған 

көмек беру, оның ішкі дүниесіне қызығушылық 

білдіру, оның тұлғалық ерекшеліктерінің өзіне тəн 

белсенді көріністерін қолдау жəне шабыттандыру. 

Серіктесу функциясы ортақ рөл атқарады: 

əріптеспен серіктес болу арқылы, біріншіден, 

басқаның ішкі дүниесіне енуге, рухани оқиғала-

рына кіруге қол жеткізілсе, екіншіден, өзінің 

«Мен» бөлігі басқалар алдында ашылады. Бұл 

функция коммуникативті қызмет үшін маңызды 

қасиет - эмпатияның дамуымен байланысты. 

Кəсіби коммуникативтік қызмет - педагогтардың 

балалармен, ата-аналармен, əріптестерімен қарым-
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қатынасы, процесс кезінде міндетті түрде қарым-

қатынастың үшінші функциясы - тұлғаның жоғары 

функциясы іске асады. Жоғары функция тəрбиеле-

нушіге ара-қатынас кезінде байланыстың осы за-

манғы мəдениет деңгейін сақтауға, рухани жəне 

физикалық күштің əсерінен рухани жаңа күш пайда 

болуға ықпал етеді. Алайда В.А.Кан-Калик өзінің 

зерттеулерінде білім беру процесін басқаруда педа-

гог пен білім алушылардың коммуникациялық бай-

ланыстарын анықтаудағы жəне дамытудағы педа-

гогикалық қатынастың рөлін қарастырады. Педаго-

гикалық қатынасты кəсіптік қатынастың алуан түрі 

ретінде зерттеп, ғалым педагогтың коммуникаци-

ялық қызметінің көп қырлылығын айрықша баса 

айтады. 
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