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Митина Л.М. бойынша кәсіби 

сапалар:   

• әдептілік;

• сыпайылық;

• сезімталдық;

• тәрбиелілік;

• зейінділік;

• ізденімпаздық;

• шыдамдылық;

• адамгершілік;

• іскерлік;

• тәртіптілік;

• белсенділік;

• саяси сауаттылық;

• сыншылдық;

• патриоттық;

• болжағыштық;

• өзбеттілік;

• принципшілдік;

• батырлық;

• кешірімшілдік;

• кішіпейілдік;

• балаға деген сүйіспеншілдік. 



М.М.Мұқанов бойынша педагог 

мамандығына лайықты сапалар

Педагогтің идеялық сенімі

Педагогтің қабілеті 

Педагогтің ұстамдылығы

Әділеттілік және абырой



Мұғалімнің кәсіби қасиеттері 

Ұйымдастырушылық – ұйымдастырушылық, іскерлік, белсенділік, 

талап қойғыштық, өзіндік сын, т.б.

Коммуникативтік – зейінділік, қайырымдылық, ашықтық, 

мейірбандық, қарапайымдылық, сезімталдық, әдептілік.

Экспрессивті-перцептивті – байқағыштық, креативтілік, 

интелектуалдық, белсенділік, зерртеушілік стилінің ерекшелігі, 

сыншылдығы, икемділік. 

Кәсіби қабілеттілігі

Дене және психикалық денсаулығы – эмоционалды-еріктік 

тонустың жоғарылығы, оптимистік, эмоционалдық төзімділік, 

елгезектік.



Педагогтің субъективті қасиеттері

(П.Ф.Каптерев бойынша)

• объективті мазмұндағы:

- мұғалімнің пәні туралы 
білімі (меңгеруі), ғылыми 
дайындығы, қосымша пәндер 
туралы білімі;

- пәннің методологиясымен, 
дидактикалық принциптерімен 
танысу, баланың 
ерекшеліктерін меңгеру.

• субъективті мазмұндағы:

- сабақ бере алу шеберлігі;

- өнері.      



Педагогтің субъективті қасиеттерін 

анықтаушы бағыттар (Роджерс бойынша)

Гуманистік бағыт – ұстаздың оқушының мұқтаждығы мен қажеттілігіне 

көңіл аударуы;

Эгоцентрлік бағыт – ұстаздың тек өзіне, өз мүддесіне, қажеттілігіне назар 

аударуы;

Бюрократтық (төрешілдік) бағыт – ұстаздың әкімшіліктің нұсқауларын, 

жоғарыдан келген құжаттарды өзіне бағыт етуі;

Конформистік бағыт – ұстаз әрекетінің ұжым өмірімен, өзінің 

әріптестерімен қатынас жасауға негізделуі;

Авторитеттік бағыт – ұстаз оқушының ата-аналарына, олардың 

қоғамдағы орнына сүйенуі;

Когнитивтік бағыт – ұстаздың өзі беретін пәннің мазмұнына сүйенуі.



Ұстаздың кәсіби құзырлылығы

(компетенттілігі)

“Кәсіби компетенттілік – кәсіби педагогикалық әрекетті 

өзіндік ұйымдастырудың жоғары деңгейі” (Н.Н.Тарасевич).

“Кәсіби компетенттілік - мұғалім меңгерген объективті 

қажетті білім, іскерлік, психологиялық сапалардың өзара 

байланысы және олардың үдеріс пен  педагогикалық 

әрекеттің нәтижесіне әсері” (А.К.Маркова).

“Кәсіби компетенттілік – психологиялық-педагогикалық 

даярлықтың жоғарғы деңгейімен ерекшеленетін жеке 

тұлғаның белгілі сапаларының жиынтығы” (Н.В. Кухарев).



Психологиялық-

педагогикалық 

құзырлылықтың 

негізгі 

компоненттері

Психологиялық – педагогикалық 

білімділік – жалпы кәсіби деп аталатын 

білім.

Дифференциалды-психологиялық – оқу 

материалын балалардың жас және дербес 

ерекшеліктері сипатына қарай меңгерту 

ерекшеліктері туралы білім.

Әлеуметтік - психологиялық – топтық 

және оның жеке мүшесінің оқу-танымдық 

және коммуникативтік әрекеті ерекшелігі 

туралы және мұғалімнің білім 

алушылармен өзара қарым-қатынасы, 

қарым-қатынас заңдылығы туралы білім.

Аутопсихологиялық – ол өз іс-

әрекетінің жетістігі мен кемшілігі және 

өз жеке басына тән сапалардың 

жиынтығы туралы білім.



Мұғалімнің 

құзырлығы

Пәндік 

құзырет

Болжаушылық, 

сараптаушылық, 

жобалай

білушілік, методоло-

гиялық мәдениет,

рефлексиялау 

іскерлік.

Коммуникативті

құзырет

Ақпараттық-

технологиялық

құзырет

Әлеуметтік

құзырет

Перцептивті

іскерлік

Тұлғалық мә-

ніне терең

үңілу

Тұлғаның қай типі-

не, темпер/не

жатат. анықтау

Іс-әрекеттер

мен адам-

ның басқа да 

белгілерін

табу

Тікелей 

қарым-қаты-

насты ұйым-

дастыру

Сөйлеу

нұсқасы Сөйлеу

стилі

Табиғи

тілде

Әр 

ғылым

тілімен

Дауыс

мәнерін

таңдау

икемділігі

Ақпарат алудағы

іскерлік пен дағды

Педагогикалық 

әдебиеттердегі жаңалық-

тарды игеру.

Озат технологияны

оқып білу, іздену.                   

Білім көздерімен

қарулану

Қор жинау

Дүниетанымы, 

ой-әрекеті

дамыған көп 

мәдениеттілік

Әлеуметтік 

жауапкершілік


