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ПИКИРИ
1.Изилдевнун актуалдуулугу. Учурда коомдун енугушу, окутуунун
жацы технологияларынын енугуусу илимдердин, анын ичинде химия жана
физика илимдеринин жетишкендиктери менен мунезделет. Ал илимдер боюнча
билимдерди туптоечу химиялык жана физикалык тушунукторду окуучулар терец
ездештурушсе, алардын жогоруда аталган предметтер боюнча билимдери

фундаменталдуу, толук болот.
Авторефератта

жана диссертацияда

келтирилгендей

мектеп

жана

мектепте окутулуучу предметтер, коомдун социалдык талаптарына ылайык уч
негизги

кызматты

аткарат:

билим

беруучулук,

тарбия

беруучулук,

енуктуруучулук. Билим беруу кызматын дидактика илими, тарбия беруу
кызматын тарбия беруунун теориясы (педагогика), енуктуруучулук кызматын

психология илими изилдейт. Химия предмети химия илиминин дидактикалык

эквивалента болуу менен ал даты татаал тушунуктердун системасы. Аталган
терт илимдин ортосунан, дидактиканын, педагогиканын, психологиянын жана
химиянын тупгунуктерун камтыган жацы система - химияны окутуунун

методикасы келип чыгат. Аталган дисциплина - бул химияны окуп уйренуу

процессинде

билим

беруу,

тарбия

беруу

жана

енуктуруу

женундегу

педагогикалык илим. Аталган терт илимдердин системалары бир жагынан
химияны окутуунун методикасы илимин жаратса, экинчи жагынан - анын
курамына структуралык элементтери катары камтылат. Диссертанттын жогорку

илимдер боюнча алган билимдерин илимий изилдоесунде толук кандуу
колдонгон.

Диссертациянын темасынын актуалдуулуулугу азыркы мезгилдеги коомдун
анын

енугушу,

ичинде

окутуунун

жацы

технологияларынын

енугуусу,

илимдердин жетишкендиктери мечен шартталган. Химиялык жана физикалык

болгон

фундаменти

билимдердин

тушунуктерду

калыптандырууда

алгачкы

химиялык

маалыматтык

жана

физикалык

технологияларды

окуу

процессинде кецири колдонуу, предмет аралык байланыштарды ишке ашыруучу
сабактардын системасы иштелип чыкса, анда окуучулардын жалпы химиялык

жана физикалык билимдери терец жана толук болот.
Алгачкы химиялык жана физикалык тушунуктер боюнча илимий

теорияларды ездештурууде, окуучулардын билимдеринин системасын жана
системалык

жугуртуулерун

ой

калыптандырууну

камсыз

кылуунун

методологиялык багыт беруучусу катары методологиялык аспекттер кызмат
кылат - алар таанып билуу иш аракеттеринин кебуреек жалпыланган багыт

беруучулук негиздери болуп саналат. Ошондуктан окуучулардын алгачкы

химиялык жана физикалык тушунуктер боюнча билимдерин калыптандыруунун
методологиялык негиздери мектепте билим беруунун эц маанилуу жана
актуалдуу маселелеринин бири болуп саналат.
проблемаларды

Диссертанттын

белгилуу

изилдеесу,

окумуштуулардын эмгектериндеги билим беруу мазмунунун теориясынын жана
практикасынын абалын изилдеп уйренууге негизделген. Аларга Кыргызстандык

окумуштуулардын:
А.Сатыбалдиев,
Казахстандык

Y.A.

Асанов,

К.С.Сулайманкулов,

окумуштуулардын:

Б.Мурзубраимов,

К.Р.

Ж.С.Сагындыков,

Т.Т.Кудайбергенов;

Ж.А.

Рысмендеев,

К.Б.

Шокыбаев,

Бекишов,

У.Б.Жексенбаев; Россиялык окумуштуулардын: О.С.Зайцев, Д.М.Кирюшкин, Н.Е.

Кузнецова, Е.Е.Минченков, Л.А.Цветков, А.П. Усова, С.Г.Шаповаленко, Г.М.
Чернобельская ж.б. эмгектери камтылган.

Кыргыз Республикасынын мектептеринде химия предметин окутуунун
теориясы жана методикасы

боюнча

Б.Кособаеванын,

Г.

Турдубаеванын,

Б.Ш.Жакышеванын, Б.С. Рыспаеванын жана А.О. Абдыкапаровалардын илимий

изилдеелеру да камтылган. Аталган авторлордун изилдеелерунде жергиликтуу
материалдарды

химия

курсундагы

ендуруштук

окуу

материалдарына

байланыштырып окутуу, окуучуларга экологиялык билим беруу, мектепте

химияны окутуу каражаттарынын системасын тузуп пайдалануу, мектепте химия

курсун терецдетип окутуу проблемалары каралган. Жогорку окуу жайларында
физикалык химия курсун окутууда маалыматтык технологияларды, анимациялык
программаларды

колдонуу

тажрыйбалары

изилденген.

Химиялык

жана

физикалык эксперименттерди аткарууда маалыматтык технологияларды колдонуу
окуу процессин активдештирууде окуучулардын ез алдынчалыгын, илимий

изилдееге кызыгуусун арттырууга, ез билимин езу текшерууге, абстракттуу ой
жугуртуусун естурууге ебелге тузеру далилденген. Ошол эле убакта, акыркы
мезгилге чейин атайын алгачкы химиялык жана физикалык тушунуктерду

калыптандырууда маалыматтык технологияларды колдонуу методикасын иштеп
чыгуу боюнча диссертациялык изилдее аткарылбай келгендиги белгиленген.
Жогоруда

айтылгандардын

негизинде,

изденуучунун

илимий

изилдеесу ото актуалдуу жана ез убагында аткарылган илимий эмгек деп

эсептееге болот.
Диссертациянын максаты: орто мектептерде алгачкы химия жана

физика

предметтерине

жалпы

болгон

тушунуктерду

маалыматтык

технологиялардын негизинде окутуунун педагогикалык шарттарын аныктоо,
методикасын иштеп чыгуу жана аны педагогикалык эксперимент аркылуу

текшеруу.

Изилдеенун

коюлган

максатына

диссертациядагы

томонку

милдеттерди чечуу менен жетишилген:

1.

Орто мектептерде окутулуучу химия предметинин мазмунун, химия

илиминин дидактикалык эквивалента катары кароо менен андагы тушунуктердун

системасын окутуунун, педагогикалык теориядагы жана практикадагы абалын

изилдее.

2.

Алгачкы химиялык жана физикалык тушунуктерду калыптандыруунун

педагогикалык шарттарын белгилее, изилдее ыкмаларынын тизмегин жана
предмет аралык байланыштар ишке ашырылуучу окутуу процессинин логикасын

аныктоо.
3.

Алгачкы химиялык жана физикалык тушунуктерду маалыматтык

технологиянын

негизинде

эффективдуулугун

окутуунун

педагогикалык

методикасын

эксперимент

чыгуу,

анын

текшеруу

жана

иштеп

аркылуу

практикалык сунуштарды иштеп чыгуу.

Диссертациянын изилдее объектиси: орто мектепте химия предметин
окутуу процесси.

Диссертациянын
тушунуктердун

изилдее

предмети:

системасын

уланмалуулук

химиялык

жана

окутууда

тузуп,

физикалык

маалыматтык

технологияны колдонуу процесси.
Илимий натыйжалар.
Илимий

изилдоеде

теменку

илимий

негизделген

теориялык

натыйжалар алынган, алардын топтому педагогикалык илимдин теориясынын

жана практикасынын енугушундо орчундуу мааниге ээ.

Алар томенкулер: Мектепте химиялык билим берууге тиешеси бар
элдик

жана

ата-мекендик

илимий

адабияттарды

жана

чет

мамлекеттик

документтерди анализдоенун негизинде химиялык билим беруу мазмунун
еркундетуу проблемалары ачыкталган. Ага байланыштуу орто мектептерде

химиялык жана физикалык тушунуктерду калыптандырууда маалыматтык

технологияларды колдоуунун азыркы абалы такталып, аларды колдонуунун

орчундуу артыкчылыктары аныкталган (1 глава. 1.1; 1.2).
Автор тарабынан алгачкы химиялык жана физикалык тушунуктерду

калыптандырууда предметтер арасындагы байланыштар толук кандуу ишке
ашырылбай жаткандыгы далилденген.

Алгачкы химиялык жана физикалык

тушунуктерду калыптандырууда химия жана физика предметтеринин арасындагы

байланыштардын негизги мунездемелеру аныкталган: окутуу объектисинин

дал

дээрлик

келиши;

бирдей

закондордун

жана

теориялардын

окулуп

уйренулушу; бирдей окутуу методдорунун колдонулушу; химияны окутууда

физикалык чоцдуктардын колдонулушу; физикалык кубулуштарга негизделген
химиялык маселелерди иштее; химиялык эксперимент™ откерууде физикалык

билимдер менен интеграциялоонун орун алышы (1 глава. 1.3). Натыйжада автор
химия жана физика предметинин ортосундагы байлаштарды ишке ашыруу,
маалыматтык

технологияларды

менен

колдонуу

тушунуктерду

калыптандыруунун педагогикалык шарттарынын эц негизгиси экенин туура

аныктаган.
Алгачкы

химиялык,

физикалык

тушунуктерду

маалыматтык

технологиянын негизинде окутуунун методикасы иштелип чыккан. Автор
сунуштаган окутуунун инновациялык технологияларын колдонууда окуучуларга

лабораториялык шартта жана реалдык турмушта керууге мумкун болбогон
процесстерди же химиялык реакциялардын моделдерин чындыкка жакындатып
керсетуу теманы же процессти кабыл алууну кучетет, билимди ездештуруусуне

комок берет, эске тутуусун кучетет, окуучулардын терец билим алуусуна шарт

тузет(2 глава. 2.1, 2.2).

Автор

тарабынан

иштелип

чыккан

алгачкы

химиялык,

физикалык

тушунуктерду маалыматтык технологиянын негизинде окутуунун методикасы

мектепте

сабактарды

етууде

окутуунун

методдорун

маалыматтык

технологиялардын элементтери менен айкалыштырууга комплекстик мамиленин
мазмунун ачып керсетет, ага мугалимидерди уйретуунун зарылдыгын далилдейт,

окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоого езгече мамиле кылууга кемек
берет.

Алынган

натыйжалар,

изденуучунун

кеп

жылдык

окутуучулук

практикасында, ошондой эле маалыматтык технологиялардын элементтерин
мектептин окутуу процессине киргизуусунде негизделген.

Изденуучу тарабынан диссертацияда аныктама берилген ар бир илимий

натыйжанын

(жобонун),

жана

жыйынтыктардын

корутундулардын

жацылык даражасы.

Дуйшебай

Сатыбалдиев

диссертациялык

иш

мектепте

Ражабалиевич

химиялык

билим

тарабынан

даярдалган

берууну

еркундетууге

багытталган, езгече илимий - практикалык мааниге ээ болгон комплекстуу

илимий проблемалардын илимий-теориялык жана методикалык чечилиши болуп
саналат.

1- натыйжаны жацы деп эсептееге болот, анткени ата мекендик
педагогикада маалыматтык технологиялардын элементтерин кенен колдонуу
менен окутуу боюнча изилдеелер аз жалпыланган жана конкреттештирилген,
ошол себептен автордун бул изилдеесу мектепте химиялык билим беруу

мазмунун еркундотууде белгилуу салымын кошот.
2- натыйжаны жацы деп квалификациялоого болот, анткени химиялык

тушнуктерду калыптандырууда физика предметинин окуу материалдары менен

байланыштырып окутуунун мунездемолеру, ирети аныкталган.
3- натыйжаны жацы деп эсептееге блот, анткени автор иштеп чыккан

боюнча окутуу каражаттарынын курамына электрондук доска,

методика

мультимедиялык жана анимациялык программалар

тузет. Аларды колдонуу

теменкулердун чечилишине кемек берет:
Маалыматтык

технологиялардын

негизинде

анимациялык

программаларды сынчыл ойлом методдору менен айкалыштырууга шарт тузулет;
Маалыматтык

технологиялардын

негизинде

мугалимдин

иши

жецилдейт, сабак етууде убактысы унемделет;
Лабораторияда

керсетууге

болбогон

материалдык

объектилердин

тажрыйбаларды,

жардамы

процесстерди

менен

анимациялык,

мультимедиалык программалар аркылуу керсетууге болот;
Окуучулардын окуу материалын ездештурууну жецилдетет, сапаттуу

билим алуунун натыйжалуулугун жогорулатат.

4-натыйжаны жацы деп эсептееге болот, анткени диссертациялык

изилдееде коюлган маселелер уч этапта откорулген педагогикалык эксперимент
аркылуу текшерилип, изилдоодегу божомолдоолор далилденген. Тактап айтканда
педагогикалык эксперименттин натыйжалары алгачкы химиялык жана физикалык

тушунуктер боюнча эксперименталдык класстардагы окуучулардын билим

жетишкендиктеринин сапаттары жогорулагандыгы далилденген.
Алынган натыйжалардын ички бир бутундугу жана багытуулугу,

изилдеенун объектиси жана предметине байланыштуу, диссертациялык иштин
темасын ачып керсеткен ички бир бутундук менен мунезделген жалпы

стратегиясынын,
мунезделот.

максатынын,

милдеттеринин

аныкталгандыгы

менен

Диссертациянын белумдеру оз ара бири бири менен логикалык

байланышта жана автордун педагогикалык илимге жана практикага киргизген

ишинин езектук идеясы болуп саналат.
Диссертациялык изилдеенун натыйжалары проблема боюнча болгон

булактары илимий-теориялык анализ менен далилденген: химиялык билим
беруунун дуйнелук жана ата-мекендик тажрыйбаларды жалпылоо; изилдеенун

турдуу методдорун, анын ичинде алынган натыйжаларды статистикалык кайра
иштеп чыгууну колдонуу менен тажрыйбалык -эксперименталдык иш менен

далилденген; химия жана химиялык технология кафедрасынын окутуучусу

катары,

изденуучунун

жеке

езунун

педагогикалык

тажрыйбасы

менен

далилденген. Алынган натыйжалар ез ара байланыштуу, практикалык сунуштар

илимий-методикалык маанисин эске алуу менен иштелип чыккан.
Диссертация жацы илимий натыйжаларды жана жоболорду камтыйт,
алар

мектептин химиялык билим беруу мазмунун жана табигый-илимий

циклдеги предметтерди окутуу методикасын еркундетуунун азыркы мезгилдеги
теориясын жана практикасын орчундуу байытышы мумкун. Алар ички бир
бутундугу, каралуучу идеялардын, концепциялардын берилиш ыраттуулуугу жана

аягына чейин чыгарылгандыгы менен мунезделуп, автордун изилдеечу катары

бышып жетилгендигин кубелендурет. Автор иштеп чыккан баштапкы химиялык

тушунуктерду окутууда маалыматтык технологияларды колдонуу методикасы

жана анын натыйжалуугун текшерген педагогикалык эксперимента жеткиликтуу

аргументтелген, ошондуктан мектепте химиялык билим берууну енуктурууде
колдонулушу мумкун.
Алынган натыйжалардын практикалык маанилуулугу чоц. Диссертанттын
изилдееден алган натыйжаларын Кыргыз Республикасынын мектептеринде

химиялык билим беруу учуй орчундуу мааниге ээ болгон приоритеттуу
теориялык жана практикалык маселелерди чечуу катары квалификациялоого
болот. Сатыбалдиев Дуйшебай Ражабалиевич тарабынан даярдалган кандидаттык

диссертациясындагы

алынган

натыйжалардын

практикалык

маанилуулугу

теменкуче ишке ашырылган:
Орто мектептин окуучуларына алгачкы химиялык жана физикалык

тушунукторду маалыматтык технологиялардын негизинде окутуунун методикасы
иштелип чыгып, мектеп практикасына киргизилген;

Методикалык

сунуштар,

корсотмелер

химия

мугалимдеринин

квалификациясын жогорулатуу курстарына жана жогорку окуу жайларында

даярдык алып жаткан болочок мугалимдерди кесиптик даярдоого киргизилген.
Д.Р. Сатыбалдиевдин диссертациясынын материалдарын ишке ашыруу

теменку мумкунчулуктерду тузду:
- мектепте химия предмети боюнча алгачкы химиялык-физикалык

тушунукторду калыптандырууда маалыматтык технолдогияларды колдонуунун
теориялык жана практикалык предпосылкаларын ачыктоого;
- алгачкы химиялык-физикалык тушунукторду калыптандыруу боюнча

окутуу процессинде маалыматтык технологияларды колдонуунун дидактикалык
мумкунчулуктеру аныктоого.

Диссертациянын

материалдарын

пайдалануу

менен:

алгачкы

химиялык-физикалык тушунукторду калыптандырууда маалыматтык техногияны

колдонуунун модели тузулгон; Маалыматтык технологияларды колдонуу боюнча

илимий-методикалык сунуштар иштелип чыккан.

Изилдоену ишке ашыруунун жыйынтыктары боюнча теменку оц
натыижалар алынган:

Изилдееден алынган натыйжалар окутуу процессии талапка ылайык

еркундетууге комок берууаркылуу, ага ылайык теория менен практиканы
айкалыштыруу жана химиялык билим берууну еркундетуу ишке ашырылууда;
Автор тарабынан иштелип чыккан мектептин химия курсунун

еркундетулген мазмуну предметтик стандарттарды, колдонулуп келе жаткан окуу

пландарын,

окуу

программаларын,

окуу

китептерин,

окуу-методикалык

колдонмолорду даярдоодо реалдуу колдонуу табууда;
Автор тарабынан берилген сунуштар мектептин бутуруучулерун
сапаттуу

даярдоонун

натыйжалуулугун

жогорулатууга

мумкундук

берет,

ошондой эле маалыматтык технологияларды колдонуу боюнча мулимдердин

квалификациясын жогорулатуу менен мектептеги окутуунун мазмунун жана

окутуу процессии еркундетууну камсыз кылат.
Диссертациянын

негизги

жоболорунун,

натыйжаларынын

жана

жыйынтыктарынын жарык кергендугун далилдееге теменкулер кубо боло алат.
Диссертациянын негизги мазмуну изденуучунун жарык кергон 20 илимий

макалаларында чагылдырылган. Анын ичинде 9 макала Россия Федерациясынын
илимий журналдарында жарык кергон.
Диссертациянын курамы жана келему: киришууден, уч главадан,

корутундудан, 20 суреттен, 22 таблицадан, 3 схемадан, 5 диаграммадан, 190
адабияттардын тизмесинен туруп, келему 160 бетти тузет.
Жогоруда келтирилген диссертациялык изилдеенун оц жактары менен

катар айрым мучулуштуктер бар. Алар теменкулер:
1.

Экинчи милдетте: “Алгачкы химиялык жана физикалык тушунуктерду

калыптандыруунун педагогикалык шарттарын белгилее, изилдее ыкмаларынын
тизмегин жана предмет аралык байланыштар ишке ашырылуучу окутуу

процессинин логикасын аныктоо” деп берилген. Диссертацияда химия жана

физика предметтеринин ортосундагы ишке ашырыла турган предмет аралык

байланыштар кенен берилген. Ошол эле убакта педагогикалык шарттар женунде
жалпы тушунук берилген эмес.

2.

Иштелип

чыккан

анимациялык

программаларды

колдонууда,

мугалимге жана окуучуларга сунушталган аракеттердин алгоритмы бардык жерде

бирдей

болуп

калган,

натыйжада

диссертацияда

компьютерде

иштее

командаларынын мазмуну кеп жолу кайталана берген.
3.

Диссертациянын мазмунунда орфографиялык, стилистикалык каталары

бар.
Бирок, аталган кемчиликтерди диссертациялык изилдеонун теориялык жанга
практикалык натыйжаларына олуттуу таасир эте албайт

Дуйшебай

Ражабалиевич

Сатыбалдиевдин

“Орто

мектептин

окуучуларын алгачкы химиялык жана физикалык тушунукторду маалыматтык

технологиялардын негизинде окутуунун методикасы” аттуу диссертациялык иши
Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиянын “Окумуштуулук
даражаларды ыйгаруунун тартиби женунде жобонун 10 пунктуна ылайык
коюлган талаптарына толук жооп берет, ал эми изденуучу 13.00.01 - жалпы

педагогика, педагогиканын жана билим беруунун тарыхы; 13.00.02 - окутуу жана
тарбиялоонун теориясы

менен

методикасы

(химия)

адистиктери

боюнча

педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алууга татыктуу

деп эсептееге болот.
Кыргыз Республикасынын Билим беруу

жана илим министрлигинин алдындагы
Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана

кайра даярдоо институтунун Табигый-илимий
жана математикалык билим беруу кафедрасынын

