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1. Изилдоенун темасынын актуалдуулугу. XXI кылымдагы адамзат коомунун 
ой тутумун, жашоо-тиричилигин, карым-катнаштарын туп тамырынан бери 
озгертууге дууш ар кылган социалдык керунуш тердун эп негизгилери катары 
билим беруу тармагында журуп жаткан ар кандай технологиялык 
жацыланууларды айтсак болот. Мунун себеби бугунку жацы тигггеги 
постиндустриалдык коом ар бир инсандан озун тек гана ондуруш жана эмгек 
чейресундо мыкты адис катары корсете билуунун жанында, руханий жактан 
терен,, эц жогорку децгээлдеги жаратуучулукту (креативдуулукту), 
коммуникабелдуулукту, технологиялык жактан компетенттулукту жана 
уюш кандыкты корсото билген адам ресурстарына жана адистерге муктаж.

Бирок, кесиптик иш мердуулукту калыптандыруунун максаты, мазмуну, 
методдору жана каражаттары комплекстуу бутундукте каралган атайын 
изилдеолерду жургузуу зарыл болгону менен теориялык жана практикалык 
изилдеелор корсеткондей, азыркы учурда педагогикалык практикада 
объективдуу турде кездешуучу карама-каршылыктар дагы эле болсо арбын. Эц 
негизгиси тейлео кесибине ээ болуучу студенттерди даярдай турган 
колледждердин окуу процессинде МКТны колдонууда тейлоо ишмердигинин 

V езгочелутеру жана мумкунчулуктору жетишерлик децгээлде эсепке алынган 
эмес. Ж огоруда белгиленгендер каралып жаткан диссертациялык иштин 
темасынын актуалдуулугун далилдеп турат.



Диссертацияда берилген илимий жоболордун, жыйынтыктардын жана 
сунуштардын негизделуу даражасы педагогикалык-эксперименттин 
жыйынтыктарын статистикалык ецутте талдоо менен камсыз кылынган. Ошону 
менен бирге педагогиканын, психологиянын жана методиканын теориялык 
жоболорун изилдеенун практикалык аспектилери менен ички ез ара 
байланыштары ишке ашырылгандыгы диссертацияда баса керсетулген.

Диссертациянын тузулушу коюлган максатка жана милдеттерге дал 
келип, алардын ырааттуу удаалаш тыкта чечилиши керсетулген. 
Диссертациялык иш киришууден, уч главадан, изилдеенун негизги 
тыянактарынан, корутундудан, изилдееде колдонулган адабияттардын 
тизмесинен жана тиркемелерден турат. Диссертациялык иштин структурасы 
илимий изилдеенун логикасына туура келип, коюлган максаттын жана 
иликтеенун милдеттеринин ж узеге ашырылышын толук камсыздайт.

Киришууде тандалып алынган теманын актуалдуулугу, максаты, 
милдеттери жана илимий жацылыгы, практикалык баалуулуктары, жактоого 
алынып чыгуучу жоболор, изилдеенун жыйынтыгынын апробацияланышы, 
жайылтылышы, илимий иштин структурасы келтирилген.

Биринчи глава «Колледждерде МКТны кесипке багыттап окутуунун 
теориялык негиздери» -  деп аталып, анда сез болгон билим беруу 
мекемелеринин тибинде МКТны кесипке багыттап окутуунун теориялык жана 
практикалык абалы талдоого алынган. Буга байланыш туу обол илимий- 
методикалык адабий булактар, КР «Билим беруу ж енунде» кабыл алынган 
М ыйзамы, КР билим берууну енуктуруунун стратегиялары жана 
концепциялары, орто кесиптик окуу жайларынын М амлекеттик стандарттары, 
нормативдик документтер, ж.б. талданган. Автор аталган директивалык 
документтерди бугунку практиканын контекстинде анализдеенун негизинде 
Кыргызстанда М КТны кесипке багыттап окутууга социалдык ебелге бар 
экендиги туралуу ишенимдуу, ынанымдуу корутунду чыгара алган. Биздин 
пикирибизде диссертант тарабынан колледждерде М КТны кесипке багыттап 
окутууге теориялык ебелге катары каралган жана учкай талдоого алынган 
эмгектер негиздуу. Ырасында эле, А.А. Вербицкий, А.В. Хуторский, JI.A. 
Ш кутина, С.Я.  Батышев, А.М. Новиковдордун эмгектеринде туптелген кесипке 
багыттап окутуу, контекстик окуу технологиясы, интегративдик негиздеги окуу 
процессии уюш туруу тууралуу таанылган идеялар азыр да изилдеечу белгилеген 
кейгейлерду чечууге теориялык ебелге боло алат. Биринчи милдеттин 
алкагындагы автор тарабынан берилген «кесипке багыттап окутууга -  инсандын 
интегралдык сапаты катары талаптардын, мотивдердин жана тандап алган 
кесибинин иш аракеттерине кызыгуу менен умтулуусуна шарт тузуучу, 
ошондой эле келечектеги адистердин окуу процессинде кесиптик
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компетенттуулугун онуктуруу максатында ар дайым ез алдынча билим алуусуна 
жана езун-взу вркундвтууге умтулуусун калыптандырган педагогикалык иш 
аракеттер таризинде», -  аныктама негиздуу экендиги шек жаратпайт. Тейлво 
иш мердуулугунун негизги езгвчолуктерунв, М КТны колдонуунун 
мумкунчулуктерунв жараша: ар турдуулук; тейлее ишмердуулугунун
турлерунун езгерулмолуулук; кардарлардын жекече талаптарын 
канаттандырууга багытталган кызмат керсетууде кардарлар учун ыцгайлуу, 
жагымдуу шарттарды тузуу; кызмат керсетууну кайта ендуруу сыяктуу МКТны 
колдонуу аспектилери аныкталган.

Диссертациялык изилдеенун экинчи милдети катары белгиленген 
Колледждерде М КТны кесипке багыттап окутуунун методикалык моделин тузуу 
жана педагогикалык шарттарын аныктоо маселелери «Колледждерде МКТны  
кесипке багыттап окутуунун эффективдуулугун жогорулатуунун  
методологиясы жана методдору » аттуу экинчи главада жузого ашырылган. 
Диссертацияда илимий адабияттарды, педагогикалык методдордун жана 
талдоолордун жыйынтыктарынын негизинде студенттерди МКТны кесипке 
багыттап окутуунун натыйжалуулугун арттыруунун мотивациялык  
колледждердин студенттерин МКТны колдонуу менен кесиптик 
компетенттуулугун арттыруунун зарыл компонент экендигине жана аны 
оркундетуу зарылдыгына ынандыруу; ую ш т уруучулук -  окутуучулардын 
МКТны окуу процессинде колдоно билуусу жана кесипке багыттап 
терецдетилип окутулушу; методикалык  -  окуу процессинде тейлое адистигине 
таандык болгон М КТны ездеш турууну кесиптик ишмердуулуктогу 
маалыматтык технологиялар боюнча методикалык комплекстин негизинде ишке 
ашыруу сыяктуу шарттары аныкталган. Педагогикалык шарттардын 
мотивациялык  компоненти МКТны колдонуу менен кесиптик компетентуулугун 
арттырууда студенттердин оздук мотивациясын, езун керсетуусун 
калыптандыруу, ийгиликтуу даярдыкты гана эмес адекваттык окуу чейросун, 
студенттердин ездук активдуулугуне, озун-озу еркундетуусуно, узгултуксуз 
билим алуусуна багыт алышын камсыз кылуу. Изилдоонун концептуалдуу коз 
караштарына ылайык маалыматтык технологияларды колдонууда акцен 
белгиленген билимдерди гана ездеш туруусуно эмес маалыматык коомдун 
шартында студенттердин оз алдынча чыгармачылык менен багыт алуусу, аракет 
кылуусу, мобилдуулугу, кесиптик жана оздук иш мердуулугун оркундотууге 
умтулушуна коюлуш керек. Экинчи шарт катары негизделген уюш туруучулук  
компонент  колледждерде окуу процессинин маалыматташтырылыш ы, локалдык 
жана глобалдык байланыштардын болушу, андан тыш кары бардык билим беруу 
системасынын маалымат чейросу, материалдык-техникалык базанын жацы
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жацы MKT менен жабдуу жана прикладдык программалардын кесиптик 
базасынын топтомун жабдууну уюштуруу менен аныкталган. Ы расында эле 
орто кесиптик окуу жайлардын окуу процессиндеги методикалык иштерди 
енуктурууде окутуучуларды М КТ менен иш тееге даярдоо; колледждин 
окутуучулары окуу мультимедиялык видеофильмдерди, лекция- 
презентацияларды билгичтик менен колдонуусу, интегративдуу сабактарды 
етуусу менен студенттердин интерактивдуулугун, акыл-эс тутумун, 
материалды оздеш туруусун, кесиптик компетенцияларын калыптандыруусун 
шарттайт, окутуучулардын методикалык иш аракеттерин жецилдетууге жардам 
берет. У чунчу глава «Педагогикалык эксперимент жана анын 
жыйынтыгы» деп аталып, анда учунчу жана тертунчу милдеттин иш жузуне 
аткарылышын чагылдырган. Аныктоочу эксперименттин алкагында 
колледждерде М КТ менен камсыздалышы, алардын окутуу процессинде 
пайдаланыш децгээли, электрондук окуу-методикалык комплекстерин жана 
электрондук окуу китептеринин колдонулушу иликтееге алынган. Автор 
кесиптик колледждерде тейлее адистеринин аталган багыттагы 
компетенттулугунун калыптаныш абалын жана ага байланыштуу 
тажрыйбаларды уйренууде психологиялык-педагогикалык диагностикалык 
инструменттерди ийкемдуу колдоно алган.
Калыптандыруучу эксперименттин алкагында «Кесиптик иш мердуулуктегу 
маалыматтык технологиялар» дисциплинасынын окуу-методикалык комплекси 
ишетилип чыккан. Иштелип чыккан окуу-методикалык комплексинин эц 
негизги озгечелуктору: а) башка предметтер менен байланыштуулугу; б) 
кесиптик мазмундагы маселелерди окутууда теориялык жана практикалык 
мисалдарга басым жасалгандыгында; в) кесипке багыттап окутууда 
колдонулган аппараттык жана прикладдык программалар боюнча 
маалыматтардын терец окутулушу; г) кесиптик ишмердуулукту 
калыптандыруу багытындагы маселелердин, тапшырмалардын, 
лабораториялык иш тердин тандалып берилгендиги; д) кесиптик 
иш мердуулукке багыттап окутууга жекече мамиле кылуу жана кырдаал абалды 
тузуу жана андан чыгуу жолдорунун берилиши; е) сабактарын етуудо 
каражаттардын натыйжалуу колдонулушу, ж) студенттердин билимин 
баалоодо баалоонун критерийлеринин туура колдонулгандыгы айырмаланат. 
Педагогикалык экспериментте М КТны колдонуу менен кесипке багыттап 
окутуунун педагогикалык шарттары, методикалык модели жана окуу- 
методикалык керсетмелору, ж узеге -ашыруу технологияларынын 
эффективдуулугу текш ерилип, позитивдуу натыйжалары статистикалык 
маалыматтар менен тастыкталган.

Изилдеенун илимий жанылыгы: колледждерде М КТны кесипке 
багыттап окутуу боюнча тажрыйбалардын тарыхы жана енугуш  тенденциялары



талдоого теориялык жактан негизделген; колледждерде М КТны багыттап 
окутуунун педагогикалык шартгары ингеграгивдик, инсанга багытталган окугуу 
жана компетенттуулукко негизделген парадигманын алкагында аныкгалып, 
анын методикалык модели тузулген; болонок адистердин кесиптик 
компетенттуулугун калыптандыруунун теориялык жана практикалык 
аспектилерин гугол ичине алган жана аларды реалдуу кырдаалда кесиптик 
ишмердуулукко уйретууге багытталган «Кесиптик ишмердуулуктогу 
маалыматтык технологиялар» дисциплинасынын окуу-методикалык комплекси 
иштелип чыккан; колледждерде МКТны кесипке багыттап окутуунун 
педагогикалык шарттары эксперимент аркылуу текшерилип, алардын 
натыйжалуулугу аныкталды.

Алынган натыйжалардын ички биримдигин жана тиешелуу  
актуалдуу проблеманы, теориялык жана прикладдык милдетти чечууге 
багытталгандыгы.

Ф.Ш. Кулуеванын «Колледждерде маалыматтык-коммуникациялык 
технологияларды кесипке багыттап окутуунун педагогикалык шарттары» деген 
темадагы диссертациясын кесиптик билим беруудегу приоритеттердин бири 
катары кароого болот. Изилдоенун негизги белуктеру бири-бири менен 
логикалык жактан тыгыз байланышта туруу менен изилдоенун милдеттерин 
чечууге багытталган. Алынган корутундулар, практикалык сунуштар теориялык 
жана методологиялык жоболор турунде таризделген, алар изденуучунун 
педагогика илимине кошкон жеке салымын керсотот.

Алынган натыйжалардын практикалык баалуулугу.
Ф.Ш. Кулуеванын кандидаттык диссертациясынын теменку илимий 

жыйынтыктары колледждердин практикасына киргизилген:
• студенттердин кесиптик маселелерди камтыган, калыптандыруу 

максатын кездоген «Кесиптик иш мердуулуктогу маалыматтык технологиялар» 
окуу методикалык комплекси тузулген;

тузулген комплекс окуучулардын таанып-билуу аракетин 
багыттоочу методдор менен камсыздалган жана студентердин кесиптик 
билимдерди ездеш туруу денгээлдеринин критерийлери иштелип чыккан, алар 
методикалык моделге ылайык иреттештирилген;

иштелип чыккан окуу методикалык комплекси орто кесиптик окуу 
жайларында, кесиптик лицейлердин окутуучуларынын билимин еркундетуу, 
даярдоо жана кайра даярдоо курстарында; ошондой эле ар бир адистикке 
багытталган маселелер жыйнактарын тузууде колдонууга болот.

Ф.Ш. Кулуеванын диссергациялык ишинин материалдарын колдонуу 
темага байланыштуу илимий иштерди теориялык жактан талдоону



байытууга; изилдеенун натыйжасында иштелип чыккан «Кесиптик 
иш мердуулуктегу маалыматтык технологиялар» аттуу методикалык колдонмо 
комплекси учурдагы билим беруу процессин технологиялык жактан еркундетууге; 
колледждерде иштеген окутуучулардын М КТны колдонуу менен кесипке багыттап 
билим беруудегу тажрыйбасын арттырууга; болочок адистердин М КТны колдонуу 
боюнча кесипкейлуугун арттырууга жол ачат.

Негизги жоболор менен жыйынтыктардын жарыяланышы. 
Диссертацияда алынган негизги жоболор, идеялар жана диссертациянын 
жыйынтыктары диссертанттын 15 илимий ишинде чагылдырылган, анын ичинен 
чет елкелердун илимий басмаларында 5 макаласы жарык керген. Изденуучунун 
жарыяланган эмгектери диссертациялык изилдеенун жыйынтыктарын толугу 
менен тастыктап турат.

Диссертациянын мазмуну менен авторефераттын дал келуусу. Кулуева 
Фарида Ш абданбековнанын илимий изилдеесунун авторефераты толугу менен 
диссертациянын мазмунуна дал келет жана анын негизги жоболорун чагыдырат. 
Диссертация жана автореферат логикалык жактан туура тузулген, аларда ички 
биримдиги сакталган, алардын мазмуну факт менен берилген материалдарга 
негизделген.
Диссертациялык жумуштун айрым кемчиликтери катары теменкулерду  
керсетууге болот:
1. Диссертациянын мазмунунда колледждерде тейлее адистигиндеги 
студенттердин тейлее кызматкерлерин даярдоочу белумдерде маалыматтык- 
коммуникациялык технологияларды кесипке багыттап окутуунун теориялык жана 
методикалык маселелери каралган. Бирок, диссертациянын темасы, объект, 
предмета ете эле кенири таризделип аткарылган жумуштун мазмунуна толук 
адекваттуу болбой калган. Эреже талаптарга ылайык диссертациянын аталышына, 
предметине тейлее адистиги тунгунугу сезсуз болушу зарыл эле. Диссертация 
квалификациялык эмгек болгондуктан белгиленген маселе ете маанилуу.
2. Диссертациялык изилдеенун мазмунунда тейлее кызматкерлерин даярдоочу 
белумдерде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды кесипке багыттап 
окутуунун кеп жактуу маселелери каралат. Ошонун менен бирдикте маалыматтык- 
коммуникациялык технологияларды кесипке багыттап окутуунун натыйжасында 
окуучулар ээ болгон компетенттуулуктердун керсеткучтеру ете устурт 
чагылдырылып калгандай таасир калтырат. Анткени, ар кандай билим беруу 
долбоорунун максаты да, натыйжасы да студенттин кесиптик даярдыгынын 
керсеткучтеру менен аныкталат.
3. Диссергацияльж изилдеенун натыйжаларын текст формасында жалпылоодо олуттуу 
мучулунпуктер орун алган. Диссертацияньш текстинде калька турундегу кыргыз тилинин
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стилистикалык нормапарьша шайкеш келбеген суйломдер кездешет.
Бирок, аталган кемчиликтер диссертациянын негизги теориялык жана практикалык 

натыйжаларын мазмундук, структуралык жакган толуктоо, коррекциялоого байланштуу. 
Ал диссертацияньш критериалдык корсоткучторуне олуттуу шек туудура албайт.

Изденуучу Кулуева Фарида Ш абданбековнанын «Колледждерде 
маалыматтык-коммуникациялык технологияларды кесипке багыттап окутуунун 
педагогикалык шарттары» деген темада жазылган диссертациялык изилдоосу КР 
ЖАКы тарабынан кандидаттык диссертацияларга коюлуучу талаптарга жооп 
берет, ал эми изденуучуге 13.00.01 -  кесиптик билим беруунун теориясы жана 
методикасы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты 
окумуштуулук даражасын ыйгарууга болот.

Расмий пикир Кыргыз -  гГурк “М анас”университетинин педагогика 
кафедрасынын жыйынында (8 -  февраль 201? -ж., №2 токтому). талкууланып 
бекитилген.

Кыргыз -  Турк “М анас’ 
педагогика кафедрасын  

п.и.д., профессор
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