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пеДагогикаилимДерининканДиДатыокУмУштУУлУкДаражасын

изденип алуу yчyн жазылган <<жогорку класстын мектеп

окуучУларынынагрессиВДYYлYк}корУкТарын}коюУнУнПеДагогикалык

шарттары> аттуу диссертациясына расмий оппоненттин

пикири

ИзилдеенУнакТУалДУУЛУгУКыргызстанДагытYзYлгонсоциtшДык.

экономикzшык кырдаал мектептеги агрессиrIнын, зомбулуктун осYшYно

zlлып келгендиги, мектепте рэкет, чоцдордун кичyy,лорго карата,

кyчтyyлордyн tlпсыздарга карата зомбулук кылуусу кебейгондrrry Менен

шарттzшат. Конфликт жана зомбулук атмосферасына кабылган бала

жардам жок болгон учурда жана чоrцор жана мугzlлимдер тарабынан

кандайдыр бир аракеттер жасшlбаган учурда, озy бул маселени чече албайт

жана/же зомбулуктун курмандыгы болот, же болбосо озy зомбулук корсото

баштайт. Жыл сайын fuргызстанда оспYрYмдор тарабынан 700дон 900ге

чейин кылмыштар жас{шат, 2000 чукул мектеп окуучулары кылмыштуулук

чейросуно тартылышат.

ПедагогДордуН милдетИ окуучулаРДыН эмоционшIдык жана

когнитивдик жетилYYсYно комоктошIY, мектеп окуучуларына дайыма

озгор\д турган дуйнолоц жашоо кондyмдорyно жана билгичтиктерине

Ёротyy, агрессиясыз конструктивдYY жYрYм-турумдун моделин тYзYY

аркылуу мектептеги зомбулуктун бардык формаларына каршылык корсотуy,

МектеПокУУЧУларынаДаМДаргакараТатоперанТтУУмамилекылУУга

тарбиялоо жана конфликттry кырдаалдарды тынчтык жолу менен чеtгyyго

Ёретуу. Мектептеги зомбулук менен кyрошуyдо муг€lлимдерге Чечr,rчу

роЛътаанДык,бироканынтYрЛорYМененкYрошYYДожалгыЗаларДынкYчY
жетпейт. Мектептеги агрессия коомчулуктун бардык мyчолорyн тартуу

менен коп тараптуу аракеттерди тчuIап кылат. Дта-энелер, социttJIдык

кызматкерлер, бийлик органдарынын жана коомдук уюмдардын окyлдорy

окУУчУлар'МУгапиМДержанаМекТепжеТекчилигиМененэриш-аркакаракеТ



жасашы керек. Мектеп жамаатынын ар бир M1"locy жzLлпы аракеттердин

белуry болгондо гана, сунушталган чараJIар натыйжаIIуу болот.

Изилдеенун максаты: жогорку кJIасстын мектеп окугryларынын

агрессивдyy жоруктарын жоюунун педагогикtlпык негиздерин, шарттарын

аныктоо жана аларды экспериментztлдык текшерyу'дон откорyy.

изилдеенун илимий жацылыгы: илимий булактарды тuшдоонун

негиЗинДежоГоркУкЛассТынокУуryЛарынынаГрессиВДYYЛYryнжоюУ

проблемасынын теориядагы жана практикадага абалы жана анын

ЗарылДыгыаныктапган;жоГоркУкJIасстынокУгryларынын
агрессивдyyлyryнyн мilзмуну, келип чыгышынын озгочолyкторy,

факторлору, себептери, "агрессивдуулцrк" жана 'Оагрессиялык ж\rрYм-

турум'' тYшYнYкторYнYн мааниси, мацызы, функционiLпдык, структура-

МазМУнДУкМYноЗДоМолорY'МазМУнУТакТалган;жоГоркУкJIассТын

окуучуларынын агрессивдyyлyryн жоюунун натыйжалуулуryн камсыз

кылган педагогик€Lлык шарттардын комплекси, теориялык модели,

механизми, критерийлери, децгээдери, аныктапган, педагогик1лык

шарттардын жана теориялык моделдин натыйжалуулуry педагогикалык

экспериментте текшерилип, практик€tлык сунуштар иштелип чыккан,

длынган натыйжалардын практикалык мааниси. Изилдеонyн

жыйынтык-бутумдорYн жоболорун мектепте жогорку кJIасстын

окуучуларынын аtрессивдYYJrYryн аныктоонун жана жоюунун

технолоГиясы, каражатТары, модели, уюштуруу-методикzLIIык сунуштар,

мектеп мугалимд9ри, жогорку окуу жайдын студенттери жана ата-энелер,

класс жетекчилер тарабынан колдонсо болот,

илимий натыйжалардын ишенимдyyлyry. ,щиссертацияда

балдардын агрессивдуYлYryнYн табияты, MzrзMyHy, келип чыгышынын

озгочолYкторY, факторлору, себептери философи,Iлык, педагогикtLлык,

психологиялык, экологиялык, окуу_методикtшык адабиятгарды контент

анапиз методу менен т€tлдоо аркылуу айкындалган. Жогорку кпасстын

окууларынын ацрессивдyy жоруктарын коррекциялоо жолдору

моделдештирyy методу аркылуу айкындалып, aлардын ишенимдyyщrry



атайын жyргyзyлгон эксперименттин натыйжапарын сандык жана сапаттык

жактан талдоо аркылуу тастыкталган.

,,Щиссертациянын тyзyлyшy жана коломy. Щиссертациялык иш

киришYYдон, Yч баптан, жiLлпы корутундудан, колдонулган адабияттардын

тизмесинен жана тиркемелерден турат.

Бшринчи бап "Жогорку класстын окуучуларынын агрессивдlт

жоруктары жана аны жоюунун теориялык ебелгелеру" деп ата.lrып,

окуучулардын агрессивдyyлyгy маселесинин теориядагы, Практикадагы

абалы, анын мазмуну, форrалары, пайда болушунун жана

кчUIыптаНышыныН факторлОру, жоюУнун шаРттары каралган жана бугрrку

кyндо агрессивдyyлyк поблемасы педагогикrLпык, психОЛОГИЯЛЫК,

социологиялык, медициналык, биологиялык, философиялык феномен

катары каралат; буп багытга Кыргызстанда да илимий изилдоолор

жyрryзyJryп, мектепте практикчtлык иш-чаралар уюштурулуп б"р кыйла

тажрыйба топтолгон.

изденуучу илимий булактарга жана мектеп практикасында топтолгон

тажрыйбаJIарга таянуу менен, жогорку класстын окуучуларынын арасында

агрессивдyyлyктyн формаларын' факторлорун' жагдайларын, агрессивдуy

жоруктардын келип чыгыш себептерин, мектеп окуучуларынын

агрессивдyyлyгyн жоюунун жолдорун корсотот.

экинчи бап <жогорку класстын окуучуларынын

агрессивдIyлyгyн изилдоонyн методикасы жана материалдары)> деген

аталышта. Проблеманын натыйжirлуу чечилиши изилдоонyн

методологиrIлык жактан негизделишине жана методдорун туура тандап

uUIынышына байланыштуу болот. кКыргызстанда мектеп окуучуларын

тарбиялоонун концепциясына)) жана укуктук-нормативдик расмий

документтердин тЕtлаптарына ылайык жогорку кJIасстын окуrryларынын

агрессиВДYYлУryнжоЮУнУкооМДогУсоци€lлДык.ЭконоМикilлык
озгорyyлордyн шарттарына ылайык методологиялык жактан негиздоонyн

зарылдыгы келип чыкты. МетодологиrIлык негиз жогорку кJIасстын

окУУЧУларынынаtрессиВДУYлYryнжоюУнУизилдоонYнмеТоДДорУн'анын
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педагогикаJIык шарттарын, критерийлерин, децгээлин, технологиясын

аныктоого жардам берет. Изилдеенун методологиясын системдуYлyЦ

этнопедагогикilлык, иш-аракеттик, инсандык мамиле тyзгон. Педагогикtlпык

практикада жогорку классТын окууЧуларынын агрессивдYYJIYryн жана анын

пайда болушун ар тyрдyyчо тyшyнyшyп, баалашып, ага карата иш-аракет

жасашат. Мына ушуга байланышт)ry, изилдоо методдорунун комплексин

колдонуу жана методикасын конструкциялоо €tлынган материалдардын

ишенимдIYлYгYн, далилдIYлYгYн камсыз кылат.

жогорула белгиленген мамиле жасоонун багытгары изилдооIIyн

максатына жана милдеттерине ылайык жilлпы педагогикaлык жана атайын

методдордун комплексин тандап алууга негиз болгон,

yчунчу бап <<жогорку класстын окуучуларынын агрессивдyy

жоруктарын жоюу боюнча педагогикалык эксперимент жана анын

жыйынтыгы>) деп аталат. Педагогикztлык эксперименттин максаты

изилдоонYн жYрYшYT{до иштелип чыккан моделдин жана педагогикалык

шарттардын натыйжалуулугу аныкт€Lлган.

Калыптандыруучу эксперименттин соцунда жогорку кJIасстын

окуучуларынын агрессивдyyлyк тууралуу билиминин жана аны жоюуга

багытгагlган ишмеРДYYJrYryЕYн кztлыптануусунун корсоткYчторY, жчlлпы

децгээли, мотивациялык, когнитивдик, иш-аракеттик компоненттеринин

озгорyшyнyн динамикасы атайын изилдоо методдорунун комплексин

(анкета ШУУ, тесттен откорYY, ацгемелешYY ж.б.) колдонУу менен

текшерилген. Эт-тун окуучуларынын этика, морапь, укуктук маданият,

агрессивдyyлyк боюнча билими жогорулагандыгы байкалат, днткени

атайын тyзyлгон программаны окутууда ар бир темага ылайык кошумча

тапшырмалар берилип, ар тyрдyy коомдук иш-чараларга тартылган.

Жогорку кJIасстын окуучуларынын аrрессивдYYлYryн жоюу

-педагогикzUIык шартгарды аныктоону т€lлап кылган, агрессивдуY жYрYм-

турумду zlлдын алууга багытталып, инсандын руханий онyгyyсyн максат

кылган педагогик€lлык агартуrIулук ишмердyyлyк, билим берyy

процессинин бардык катышуучулары yчyн маселени актуалдаштыруу



аркылуу ушул проблеманы ztлдын алуу; агрессивдyy жyрyм-турумду

локалдаштыруу же токтотуунун шарты катары "агрессорлор жана

агрессияга кабылгандар" менен педагогикаJIык иш tlJIып барууну коцyл

борборуна алуу; жогорку класстын окуучулары yчyн озyн реализациялоого

мyмкyндук бере турган чойрену тyзyy.

Аныкталган теориялык моделди педагогикullrык эксперимент аркыJtуу

текшеруyнyн натыйжалары мектепте жогорку кJIасстын очrrryларынын

агрессивдyy жоруктарын жоюуttун педагогикалык шарттарын ишке ашыруу

маселесин жана илимий практикалык сунуштарды иштеп чыгууга шарттап

оц натыйжаны камсыз кылган.

V. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна туура келиши.

Изденlллу Толоев Максатбек Жецишовичтин илимиЙ диссертаца[сынын

авторефераты негизги жоболору, баптарынын жана белумчолорyнyн

структурасы менен м€вмуну, келтирилген илимий шилтемелери, ой-

корутундулары жагынан диссертациянын мазмунуна тоJIук дilл келет.

Авторефератта диссертациянын кыргыз, орус жана англис тилдериндеги

резюмелери бирлей мазмунда берилген. Автореферат структурасы жана

MrlзMyHy боюнча авторефератка коюлуr{у талаптарга толук жооп бере алат.

YI. ,Щиссертациянын мазмунунда жана авторефератта орун алган

мyчyлyштyктор. Щиссертациялык изилдоодо iLlIынган орчундуу оц

натыйжалар менен катар, сын-пикир же сунуш иретинде корсотyyго боло

турган бир катар мyчyлyштyктор да кездешет. Алар томонкyлор:

1. дгрессивд\ryлlц(т\rн лайда боrryшу жана аны жоюуIryн педагогикttпык

маселелерине кайрылганда, негизинен, орус окумуштууларынын ЭМГекТеРИНе

гана тzulнгандыгы байка.пат. Кыргызстанда бул проблема боюнча илимий

изилдоолор жокпу?

2. Мектепте жогорку кJIасстын окуучуларынын а|рессивдуyJrrгylтrll

пайда болуу факторлору кецири изилденип анализге алынган, .ш ЭМи

бугрrку коомубуздагы эц негизги корyнyштердyн бири болгон

ми|рациялык процесстерди камтю/ менен тarлдоо жyрryзyлсо, иштин

теориялык жана практикttлык мааниси артмак.



З. Изилдоонyн жyрyшyндо чLлынган материалдар талданып, окуу-

методикалык комплекстер, практикалык сунуштар иштелип чыгып, мектеп

практикасына киргизилгени изденYYчYнYн жекече сЕlJIымы катары

корсотyлгон. Белгиленген жагдайларды так конкреттештирyy керек деген

ойдобуз.

Жогорула келтирилген мyчyлyштyктор диссертациялык изилдоонyн

илимий децгээлине, теориялык жана практикttлык маанисине олуггуу

кедерги тийгизе албайт. Изденуучy аларды кабыл апса да, кабыл агrбаса да

болот.

Толоев Максатбек Жецишовичтин педагогика илимдеринин

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип аJIуу yчyн жазган <<Жогорку

кпасстын мектеп окуучуларынын агресспвдyyлyк жоруктарын

жоюунун педагогикалык шарттары>) аттуу диссертациялык изилдоосyн

диссертант тарабынан оз аJIдынча аткарылган, орчундуу илимий

натыйжаларды камтыган жана Кыргыз Ресгryбликасынын Жогорку

аттестациялык комиссиясы тарабынан кандидаттык диссертацияларга

коюлуучу тzrлаптарга жооп берген илимий-ква_пификациялык иш катары

эсептоого болот, €lл эми изденyyчy 13.00.01 жалпы педагогика,

педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча педагогика

илимдеринин кандидаты илимий даражасын €rлууга татыктуу.

Расмпй оппонент,


