
«БЕКИТЕМИН»

Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад 

мамлекеттик университетинин

Музулманов Мелисбек Узеновичтин “Мекгепте кыргыз адабиятынан 

классган тышкаркы окууну уюштуруунун жана өткөрүүнүн 

методикасы” деген темада 13.00.02 -  окутуунун жана тарбиялоонун 

теориясы менен методикасы (кыргыз адабияты) адистиги боюнча педагогика 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн 

жазылган кандидаттык диссертациялык ишине жетектөөчү мекеменин

КОРУТУНДУ II И К И Р и

Ил и 14ий жетскчи -  педагогика илимдеринин доктору, профессор 

Муратов Абдыкерим Жаркынбаевич
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1.Изилдөөнүн актуалдуулугу. Кыргызстанда ааламдашуунун 

таасиринен улам жаш адамдын руханий-маданий дүйнөсүндо, ан-сезиминде 

«батыштык» таасирлер күчтүү көрүнүп, мектеп окуучуларынын китеп 

окууга, анын ичинде адабий чыгармаларга кызыгуулары кескин томондоп



кетти. Бул тууралуу КР Президенти С.Н.Жапаровдун «Инсандын руханий- 

адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы» жөнүндөгү жарлыгында 

кенири айтылып, алдыга милдеттер коюлду. Окуучулардын билимин баалоо 

боюнча эл аралык изилдөө борбору (PISA) Экономикалык кызматташтык 

жана өнүгүү программасынын алкагында 2000-жылдан бери үч жылда бир 

жолу сунуш кылынган өлкөлөрдүн айрым мектептериндеги 15 жаштагы 

окуучуларынын билимин жана ошол алган билимдин негизинде жетишилген 

компетентүүлүктөрүн изилдеп, окуучулардын окурмандык кызыгууларын 

жана сабаттуулугун текшерген, анын жыйынтыгында 2006-жылы 57

мамлекеттен 57-орунду, 2009-жылы 65 мамлекеттен 65-орунду ээледи. Эл 

аралык эксперттер Кыргызстанда 15 жаштагы окуучулардын 16,8 пайызы 

гана окуганын түшүнот жана түшүнгонүн айтып бере алат, калганы же такыр 

окуй албайт, окутаны да эмне оку[1 жатканын стандартка ылайык 

түшүндүрүп бере албайт деген жыйынтыкка келишкен.

Бул көрүнүштүн бир катар себентери бар. Алар, биринчиси, китеп жазуу, 

басын чыгаруу, элге жеткирүү тармагынын мамлекеттик колдоодон ажырап 

калышы; экинчиси, «массалык маданияттын» таасиринен улам китеп окууга 

кызыгуунун томөнкү деңгээлге гүшүп калышы; китеп окууга үгүттөо 

жумуштарынын солгундугу ж.б. Алардын катарында мектептеги адабияг 

сабактарында, класстан тышкаркы учурларда китеп окууга кызыктыруунун, 

китеп менен ишгоонү уюштуруунун, өткорүүнүн методикасынын иштелип 

чыкпагандыгы да себеп болот. Бул багытта классикалык педагогдордун жана 

жазуучулардын (Ш .А. Амонашвили, В.Г. Белинский, И.А. Добролюбов, А.М. 

Горький, Я.А. Коменский, Н.С. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 

Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский ж.б.) эмгектеринде китеп 

окуунун адам турмушундагы маанисине озгочо басым жасалган. Кыргыз 

адабиятын окутуу методикасы боюнча адистер (Б. Алымов, Б.М. Акматов, К.К. 

Акматов, С.Т. Батаканова, С.О. Байгазиев, К. Иманалиев, Н. Ишекеев, М. 

Кангелдиев, Ү.Б. Култаева, Т. Молдогазиев, С. Момуналиев, А.Ж. Муратов, С.К.



Рысбаев, Б.К. Оторбаев, Д. Саалиева, А.Т. Саттарова, А. Турдугулов, В. 

Шнейдман ж.б.) жана мектеп мугалимдери (Б. Батыркулов, Б. Исаков, А. 

Сманбаев ж.б.) класстан тышкаркы окуу, анын метод и кал ык жагдайлары 

тууралуу оз эмгектеринде аз да болсо токтолуп отүшкон, бирок алардын 

изилдөолорү ырааттуу, атайын максаттуу жана бир багыттуу болгон эмес.

Казак адабиятын окутуу методикасында Т.К. Жумажанованын «Научно- 

методические основы внеклассной работы по казахской литературе» атгуу 

темада докторлук диссертациясы, орус адабиятын окутуу боюнча Н А. 

Бодрованын «Методика организации и проведения уроков внеклассного чтения 

по литературе в старших классах средней школы» деген эмгектери орго 

мектептерде класстан тышкаркы окуунун методикасына арналып жазылган. XX 

кылымдын 60-жылдарынан тартып бул проблема боюнча бир нече 

кандидаттык (С.А. Аничкин, В.И. Ионова, 0.11. Сороцкая, М. Пиримова, 

А.М. Гасанов, И.А. Зинченко, ЕЛ . Николаева, Н.Г. Осак, М.II. Воронина, 

С.И. Колодезникова ж.б.) жана докторлук (II.И. Светловская, Н.Б. Берхин

ж.б.) диссертациялар, мегодикалык китептер (О.В. Джежелей), 

хрестоматиялар жазылды.

Биз изилдөобүздо кыргыз адабиятын окутуунун мамлекеттик стандарты, 

окуу программасы озгочо маани берген, бирок, кыргыз педагогикасында 

колго калынбай жаткан темага -  кыргыз адабиятынан класстан тышкаркы 

окуунун уюштуруунун жана откорүүнүн методикасын карай жаткандыгыбыз 

да ушул актуалдуу тема мснен шартгалды.

Тема боюнча илимий адабиятгарды галдоо, эмпирикалык байкоолор, 

биздин педагогикалык тажрыйбабыз бул багытта бир топ карама- 

каршылыктар орун алып келе жаткандыгын корсөгтү, алар:

- биринчиси, окуучулардын адабий-теориялык, тилдик-коммуникативдик, 

социомаданий, этномаданий компетенттүүлүктөрүн калыптандырууда 

класстан тышкаркы окуу эң маанилүү факторлордун бири болсо да



чыгармачылык бул процесс азыркы мектеп практикасындагы формалдуу 

жүргүзүлүп, анын себегггери ачылбай келгендегинде;

- экинчиси, класстан тышкаркы окуу боюнча методисттердпн эмгектери, 

мугалимдердин тажрыйбалары аздыр-көптүр болсо да, бул ишгердин атайын 

максатта изилденип чыкпагандыгы, илимий-теориялык жактан 

жыйынтыкталбагандыгы;

- үчүнчүсү, кыргыз адабияты мугалимдери үчүн ото зарыл болсо да, класстан 

тышкаркы окууну уюштуруунун жана откорүнүн методикалык 

негиздеринин дүйнолүк педагогиканын жетишкендиктерине таянылуу менен 

заманбап технологиялары иштелип чыкпагандыгы ж.б.

Проблеманын ушундайча коюлушу «Мектепте кыргыз адабиятынан 

класстан тышкаркы окууну уюштуруунун жана өткөрүүнун методикасы» 

деген аталыш менен изилдөонүн темасын аныктоого мүмкүндүк берди.

2. Изилдөөнүн нлимий жоболорунун, жыйынтмктармнын жана 

сунунггардын негизделиш даражасы: диссертацияда изилдоодон алынган 

натыйжалар, чыгарылган тыянакгар изденүүчүнүн озүнүн жана 

кесиптештерннин нрактикалык сабакгарында колдонулган. Изилдоонүн 

мазмуну боюнча нлимий конференцияларда баяндамалар окулган. 

Кафедранын жыйындарында талкууланып, ачык сабактар от ү л ген. Ош, 

Баткен, Жалал-Абад областарында болгон семинар гренингдерде талкууга 

алынын, Республикалык жана чет өлкөлүк басылмаларда макалалар 

жарыяланган.

3. Изилдөонүн илимий жацылыгм жана тсориялык мааниси.

Кыргыз адабиятын окутуунун методикасында эц алгачкы жолу класстан 

тышкаркы окууну уюштуруу жана откорүүнүн методикасы заманбап 

педагогикалык талаптарга ылайык аныкталды; класстан тышкаркы 

окутуунун мазмунун өркүндөтүүнүн мүмкүнчүлүктөрү ачылды; 

окуучулардын класстан тышкаркы окуу процессинде ээ болуучу адабий- 

теориялык, тилдик-коммуникативдик комнстснтт'үүлүкторго жетишүүнүн



жолдору көрсөтүлдү; окуучулардын окурмандык кызыгууларын класстан 

тышкаркы окутуу аркылуу жогорулатуунун технологиялары иштелип чыкты; 

класстан тышкаркы окутууну уюштуруунун жана откорүүнүн методикасы 

адабият курстарынын баскычтарына, окуучулардын курак озгочолүкторүно 

ылайык озгочолүкгордү чагылдырылды; сунуш кылынган заманбап 

методикалык ыкмалар, жолдор, каражатгар тажрыйбалык-эксперименттик 

иштин жыйынтыктарынын негизинде текшерилип, натыйжалуу дсп 

эсептелингендери практикага супушталды.

4.Изилдөөнүн практикалык баалуулугу. Илимий ишибиздеги 

методикалык сунупггар кыргыз адабиягы боюнча окуу программаларын, окуу 

китептерин, методикалык колдонмолорду түзүүдө, университеттердин 

«Кыргыз адабиятын окутуу» дисниплинасынып мазмунун оркүндөтүүдө, 

мектеп мугалимдеринин адисгигин жогорулатуу курстарында, 

мугалимдердин чыгармачылык ишмердүүлүгүн которүүдө пайдаланылышы 

мүмкүн. Диссертацияда коюлган милдеттердин жыйынтыктары 

окуучулардын окурмандык кызыгуусун, адабий корком табитин 

жогорулатууга жардам берет.

Изденүүчүнүн жеке салымы катары буларды белгилоого болот: класстан 

тышкаркы окууну уюштуруу жана откорүүнүн методикасы соцку шарттарга 

жана талаптарга ылайык кыргыз педагогикасында эң алгачкы жолу иштелген, ал 

сунуштар педагогикалык экспериментге текшерүүдон өткөрдүлгөн жана мектеп 

мугалимдерине сунушталган.

5. Автореферат! ын диссертациянын мазмуну менен дал келиши

Диссертациялык иш киришүүдон, 1 1 болүмдү камтыган үч баптан,

жалпы корутундудан жана практикалык сунуштардан гурат. Жалпы колому 

201 бег, пайдаланылган адабияттардын тизмеси 256, габлицалар -  22, 

сүрөттор -1 , тиркемелер -  2. Авторефераттын колөмү резюмелерди 

кошпогондо белгиленген талаптан ашкан эмес. Автореферат диссертациянын



мазмунун толук чагылдыртан. Изилдөөнүн милдеттеринин чечилиши 

главалар боюнча так корсотүлгон.

Жалпысынан изилдоо ийгиликтүү иштелген, оз алдынча аткарылган, 

толук бүгкөрүлгон иш катары он баага тагыктуу. Аталган ийгиликтер менен 

кошо айрым мүчүлүштүктор да байкалды, алар:

Биринчи, айрым теорнялык маселелерге, атап айгсак, окутуунун 

дидактикалык нринцинтерине кобүроок орун берилген.

Экинчи, кыргыз тилин кыргыз адабияты менен ннтеграциялап окутууда 

пракгикалык-колдонмолук мааниенн тереңдетип ачып берүү керекгей.

Үчүнчү, етилиетикалык, орфографиялык жана пункгуациялык айрым 

мүчүлүпггүкторго жол бернлген.

Бирок белгиленген мындай мүчүлүштүктор нринцнниалдуу мүнозго ээ 

эмее, алар изилдоонүн жалпы деңгээлнне таасир этпейт.

Музулманов Мелиебек Узеновичтин “Мектепте кыргыз адабиягынан 

класстан тышкаркы окууну уюштуруунун жана өткөрүүнүн методикасы” 

деген темадагы диссертациялык изилдөосү Кыргыз Республикасынын 

Жогорку аттестациялык комиссиясынын «Окумупггуулук даражаларды 

ыйгаруунун гартиби жонүндогү» Жобосунун 10-пунктунун талаптарына 

толук жооп берет. Ал эми изденүүчү Музулманов Мелиебек Узенович 

13.00.02 -  окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы 

(кыргыз адабияты) адисгиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын алууга тагыктуу деп эсептейбиз.

Пикир Жалал-Абад мамлекетгик университетинин педагогика жана 

психология, башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы 

кафедраларынын кеңейтилген жыйынынын отурумунда 2021-жылдын 6- 

майында (№ 19-протокол) талкууланып бекитилди.
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4.Найманбаев М.Ж. - педагог ика илимдеринин кандидаты, доцент (13.00.01);
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Отурумдун торагасы, педагогика

яанын колун тастыктаим.
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С.С.Сакиева

Р.С. Пусупова


