
И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университета жана Кыргыз 
билим беруу академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору 
(кандидаты) окумуштуулук даражасьш ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 
13.15.522 диссертацияльпс кецешинин эксперттик комиссиясынын Бектуров 
Туйгун Муктаровичтин 13,00*01 -  жалпы педагогика, педагогиканьш жана 
билим беруунун тарыхы адистиги боюнча «Кыргыз адабиятын окутуу 
процессинде окуучулардын экологияльпс маданиятын калыптандыруу (10-11- 
кл.)» деген темадагы педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук 
даражасьш изденип алуу учуй жазылган диссертациясын коргоо боюнча

КОРУТУНДУСУ

Комиссиянын курамы:
Комиссиянын торагасы -  педагогика илимдеринин доктору, профессор 

Чоров М.Ж., комиссия мучолору -  педагогика илимдеринин доктору, 
профессор Бабаев Д.Б., педагогика илимдеринин кандидаты, доцент 
Саалиева Д., изденуучу Бектуров Туйгун Муктаровичтин 13.00.01 -  жалпы 
педагогика, педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча 
«Кыргыз адабиятын окутуу процессинде окуучулардьш экологиялык 
маданиятын кальпггандыруу (10-11-кл.)» деген темадагы педагогика 
илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасьш изденип алуу учун 
жазылган диссертациясын карап чыгып, теменкудей корутундуга келди:

1.Иштин диссертацияльпс кецешке коргоо жургузуу у кугу 

берилген адистикке ылайык келиши.
Изденуучу Бектуров Туйгун Муктаровичтин «Кыргыз адабиятын 

окутуу процессинде окуучулардьш экологиялык маданиятын калыптандыруу 

(10-11-кл.)» деген темадагы кандидаттык диссертациясы диссертациями*

кецештин профилине туура келет.

Диссертациянын максаты -  кыргыз адабиятын окутуу процессинде 

жогорку класстьга окуучуларынын экологиялык маданнпын 

калыптандыруунун педагогикалык шарттарын иштеп чыгуу жана анын 

натыйжалуулугун педагогикальпс экспериментти текшеруу.

Коюлган максатты чечууучун теменкудей милдеттер беягнжнген
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1. Кыргыз адабияты предмета аркылуу окуучулардын экологиялык 

маданиятын калыптандыруу проблемасынын педагогикалык теориядагы 

жана практакадагы абалынын методологиялык жактан изилденипшн талдоо.
2. 10-11 -класстардагы кыргыз адабияты сабагында окуучулардын 

экологиялык маданиятын калыптандыруунун технологияларын, формаларын, 

методдорун жана каражаттарын аныктоо.

3. Кыргыз адабиятын окутуу процессинде экологиялык билим беруу 

жана тарбиялоо боюнча Кыргыз Республикасынын алдыцкы 

мугалимдеринин иш тажрыйбаларын уйренуу жана жалпылоо.

4. Жогорку класстын окуучуларынын экологиялык маданиятын 

калыптандыруунун педагогикалык шарттарын жана децгээлин диагноздоо 

анын натыйжалуулугун экспериментте текшеруу.

Изилдеенун объектиси: мектеп окуучуларынын экологиялык

маданиятын калыптандыруу процесси.

Изилдеенун пред мети: кыргыз адабиятьш окутуу процессинде 

жогорку класстьш окуучуларынын экологиялык маданиятын калыптандыруу.

Изилдеенун методдору: адабий булактардын логикалык-

методологиялык анализи, мугалимдердин тажрыйбасын изилдее жана 

жалпылоо, керкем чыгармалардын тексттери жана кыргыз адабияты боюнча 

окуу программаларынын контент-анализи, байкоо, анкеталык сурамжылоо.

Изилдеенун объекти жана предмети 13.00.01 — жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистигинин талаптарына 

туура келет.

2. Диссертациянын темасынын актуалдуулугу (диссертациялык 

изилдеенун темасынын актуалдуулугун негиздее).

Учурдагы татаал жана карама-каршы тенденцияларга толгон дуйнеде 

экологиялык кейгейлер глобалдьпс маспггабка айланды. Алар 

тшвилизаттиянын негизине коркунуч алып келет жана кеп мезгйлде адамзат 

жашоосунун мумкунчулуктерун алдын ала божомолдойт. Ошондуктан
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экологиялык коопсуздукка атайын илимдин адистери гана эмес, дуйне 

жузундвгу жалпы коомчулук абдан чоц кедул бурун жатышат.

Адам баласынын Жер планетасында бар болуп сакталып калуусу, 

алардьш кунумдук тиричилиги акыры келип жаратылыш менен тыгыз 

байланышта журет. Жаратылыш ресурстарынын арбьш болушу адам 

коомунун андан ары жашап калуусуна негиз болот. Бирок, бугунку куну 

жаратылышка карата адамдардын кийлигишуусунен табияттьш жапа чегуусу 

куч алды. Ошондуктан, адамдар куурчап гурган аЙдана-чейре менен 

байланыш тузгенде беяшяуу бир чегин билиши керек. Ал учун коомдун ар 

бир жараны езун ошол системаньш бир белугу катары сезип, системанын кеп 

турдуулугуне, анын енугушуне реалдуу баа бере алууга Тййшп. Кепчулук 

окумуштуулар экологиялык бшгам беруу элдин кецири масеасына 

жеткирилиши керекгигин ал учун проблеманы чечууг© карата ар кандай иш- 

аракеттердин керулуусу, мектепте бапггалгыч класстан баштап эле 

окуучуларга системалуу экологиялык билим-тарбия беруу учун бирдиктуу- 

комплекстуу программаны тузуу керектигин айтышат. Анткени, жаштардын 

экологиялык маданияты мамлекеттин туруктуу ©нугуусун, экологиялык 

статусун гана аныктабастан, ©суп келе жаткан муундарды социалдаштырууда 

кучтуу каражат болуп саналат.

Кептеген кыргыз адабияты предметинин мугалимдери жалпы 

окуучулардьш, алардын ичинде жогорку класстьш окуучуларынын 

экологиялык маданиятын кальштандырууда кыргыз адабиятынын 

потенциалдуу мумкунчулуктерун жакшы тушунушет. Бирок, мындай 

мазмундагы чыгармалардын экологиялык багытта жургузбегендугу 

тийиштуу методикалык камсыздоонун жоктугунан аларды ишке ашыруу 

кыйын экендигин массалык практиканы талдоо далилдеди.

Жогоруда айтылгандардын негизинде, изденуучу аткарган илимий 

изилдв© бугунку кун учун актуалдуу жана учур талабына ылайык деп 

корутунду чыгарууга болот.
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3. Диссертациянын илимий натыйжалары.

Иште теменку жацы илимий негизделген теориялык жана практикалык 

натыйжалар берилген, алардын жыйындысы педагогика илимин енуктуруу 

учуй чоц мааниге ээ болот:

1- натыйжа. Изденуучу кыргыз адабияты предмета окуучулардьш 

экологиялык маданиятын кальпггандыруу маселесинин педагогикалык 

теориядагы жала практакадагы жалпы абалын, езгечелуктврун аныктоо учун 

шпший-методикальш адабиятгарды, окуу программаларьш, окуу китептерин 

изилдееге алган (1.1.10-22 бб.)

2- натыйжа. 10-11-класстардагы кыргыз адабияты сабагында 

окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруунун формалары, 

методдору жана каражаттары аныкталган (2.2., 2.3. 68-102 бб.).

3- натыйжа. Кыргыз адабиятын окутуу процессинде жогорку класс 

окуучуларынын экологиялык маданиятьш кальпггандыруудагы педагогикалык 

шарттары аньпсталган (3.2.113-126 бб.).

4- натыйжа. Ипггелип чыккан педагогикалык шарттар кыргыз 

адабиятын окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятьш 

кальпггандыруу боюнча эксперименталдык иштер жургузулген жана анын 

натыйжалуулугу тастыкталган (3.3. 126-145 бб.).

4. Диссертацияда чыгарылган ар бир жыйынтыктын (илимий 

жобонун) жана изденуучунун корутундусунун жана ишенимдуулугунун 

децгээли.

Диссертацияда алынган жыйьштыктар илимий жактан терец 

талдоонун негизинде келип чыккан. Мажеаттуу изилдводен кийин алар 

илимий жактан негизделген жана ишенимдуу натыйжаларды берген.

1-жыйынтык. Кыргыз адабиятын окутуу процессиндеги

окуучулардьш экологиялык маданиятын калъштандыруу маселелери 

негиздуу жана ьшанымдуу деп бааланат.
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2- жыйынтык. 10-11-класстардагы кыргыз адабияты сабагында 

окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруунун формалары, 

методдору жана каражаттары жетишээрлик децгээлде мунезделген жана 

экологиялык билим беруудегу орду таетыкталган.

3- жыйынтык. Адабият сабагьш окутуу процессинде жогорку класс

окуучуларшажн экологиялык маданиятын кальгптандьгруунун педагогикалык 

шарттары тийиштуу изилдоелердун, анализдевнун, жалпылоонун

натыйжасьшда нштелип чыккан жана орто мектептерге сунушталган.

4- жыйынтык. Эксперименталдык изилдеелор сунушталган

педагогикалык шарттар жана алынган натыйжалар жетишээрлик ишенимдуу 

децгээлде чагылдырьшган.

5. Диссертацияда чагылдырьшган ар бир илимий жыйынтыктын 

(жобонун) жана изденуучунун корутундусунун жацылыгынын децгээли.

1- жыйынтык. Дээрлик жацы болуп эсептелет, анткени кыргыз 

адабиятын окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятын 

калыптандыруу жетишсиз изилденгендиктен, бул проблема 

жалпылаштырыла, системалапггырыла элек.

2- жыйынтык. Дээрлик жацы. 10-11 -класстардагы кыргыз адабияты 

сабагында окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандырууда 

чыгармачыл кез карашты мунездейт.

3- жыйынтык. Жацы. Адабиятты окутууда мугалимдерге керсетулген 

негизги талаптар, окуучулардын экологияльпс маданиятьш калыптандыруу 

боюнча мектеп мугалимдеринин иш тажрыйбалары чагылдырьшган 

педагогикалык шарттар бул багыттагы иштердин сапатьш арттырат.

4- жыйынтык. Жацы. Эксперименталдык изилдоелердун 

жыйынтыктары жана тийиштуу жоболор курамы изилдеелердун жыйынтыгы 

катары мунезделет.
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6. Алынган натыйжалардын ички биримдигин жана тиешелуу 

актуалдуу проблеманы, теориялык жана прикладдык милдетти чечууге 

багытталгандыгын баалоо.

Бектуров Туйгун Муктаровичтин 13.00.01 -  жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча «Кыргыз 

адабиятын окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятьш 

кальштавдыруу (10-11-кл.)» деген темадагы диссертациясыньш жоболору 

мектептин окуучуларьшьш кыргыз адабиятын окутуу аркылуу экологиялык 

маданиятьш калыптандыруу проблемаларын изилдее болуп саналат. Иште 

альшган натыйжалар илимий прикладдык жактан жетишээрлик баалуулугу 

менен мунезделет. Анткени, адабият сабагын окутуу процессинде жогорку 

класс окуучуларынын экологияльпс маданиятьш кальштандыруунун 

педагогикалык шарттарын сунуштоо билим беруу системасындагы актуалдуу 

маселелердан бирин чечууге ез салымын кошот. Алынган натыйжалар ички 

биримдикке ээ, практикальш сунуштар текшерилген теориялык жоболорго 

негизделген. Сунушталган иш орто мектепте окуучулардын экологиялык 

маданиятьш калыптьшдыруу боюнча алгыльпстуу эмгектерден болуп саналат.

7. Алынган жыйынтыктардын практикалык баалуулугу. Бектуров 

Туйгун Муктаровичтин «Кыргыз адабиятын окутуу процессинде 

окуучулардын экологиялык маданиятьш калыптандыруу (10-11-кл.)» аттуу 

кандидаттык дисертациясыпда алынган теменку илимий жыйьштыктар 

тийиштуу он натыижа берген:

-  кыргыз адабиятын окутуу процессинде жогорку класс 

окуучуларынын экологиялык маданиятьш калыптандыруу боюнча сунуштар 

ипггелип чыккан;

-  адабият сабашн окутуу процессинде жогорку класс окуучуларынын 

экологиялык маданиятьш кальштандыруунун педагогикалык шарттары 

ипггелип чыккан;
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-  окутуу процессинин сапаттык керсеткучтеру, алардын децгэлдери, 

децгээлдерди белгилеечу критерийлер аыыкталган;

- педагогикалык шарттардын окутуу процессине сапатына тийгизген 

таасири эксперимент жузунд© текшерилген.

S. Диссертациянын негизги жоболорунун, натыйжаларынын 

жана тыянактарынын жарыяланганын тастыктоо.

Диссертациянын мазмуну автордун теменку эмгектеринде 

чагылдырылган:

1. Бектуров, Т.М. Табият менен адам гармониясы [Текст] / Т.М. 

Бектуров. // Вестник ИГУ им. К. Тыныстанова. — Каракол, 2010. -  № 26 часть 

III С. 205-208

2. Бектуров, Т.М., Калдыбаева А.Т. Кыргыз эл педагогикасындагы 

экологиялык тарбияньш чагъщцырылышы // Вестник ИГУ им. К. 

Тыныстанова. -  Каракол, 2010.- № 26 часть II. С. 252-256 (в соавторстве)

3. Бектуров, Т.М. Формирование экологической культуры школьников 

средствами литературы [Текст] /  Т.М. Бектуров. // Вестник ЮГУ им. И. 

Арабаева. Выпуск 1. -  Б., 2011. С. 131-13

4. Бектуров, Т.М. Экологиялык тарбия маселелеринин Ч. Айтматовдун 

чыгармаларында чагылдырылышы [Текст] / Т.М. Бектуров. // Вестник ЮГУ 

им. И. Арабаева. Выпуск 1. -  Б., 2011. С. 118-140

5. Бектуров, Т. М. Экологиялык проблемалар жазуучулардьш 

чыгармачылыгында [Текст] / Т.М. Бектуров. // Вестник ЮГУ им. И. Арабаева. 

Выпуск 2. -  Б., 2012. С. 40-43

6. Бектуров, Т. М. Экологическое воспитание детей среднего 

школьного возраста средствами кыргызской литературы [Текст] / Т.М. 

Бектуров. // Вестшк КГУ им. И. Арабаева. Специальный выпуск — Б., 2013. 

С. 88-91
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7. Бектуров, Т. М. Жаратылышка гумандуу мамиле жасоо проблемасы 

|Текет] / Т.М. Бектуров, // PR И СМИ в Казахстане. Сборник научных трудов 

КНУ им. Аль-Фараби. Выпуск 7. -  Б., 2014. С. 94-100

8. Бектуров, Т. М, Калдыбаева А.Т. Экологиялык тарбия берууну 

адабият аркылуу ишке ашыруу маселелери [Текст] / Т.М. Бектуров. // PR И 

СМИ в Казахстане. Сборник научных трудов КНУ им. Аль-Фараби. Выпуск 

7. -  Б., 2014. С. 105-114 (в соавторстве)

9. Бектуров, Т, М. Экологиялык тарбия балдардьш журум-турумун 

педагогикалык коррекциялоо катары [Текст] / Т.М. Бектуров. // Материалы 

международной научно-практической конференции «Социально

психологические проблемы воспитания подрастающего поколения и пути их 

решения» ft Вестник КНУ им. Жусупа Баласагына. Специальный выпуск. -  
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