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Ta;lac мамлекеттик университетин ин
окуу жана илимий иш боrоrlча проректору,

филология илимдеринин доктору,

Толоев Максатбек ХtецишIовичтин <<Жогорку класстын N{ект,еп
окуучуларынын агрессивдyyлyк жоруктарыц жоюунун педагогикалык
шарттаРы>> аттуУ темадагЫ 13.00.01 - жалпЫ педагогика, педагогиканыIl
жана билим беруунун тарыхы боюнча педагогика илимдеринин
кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу yчyн жазылган
диссертациясына жетектоочy мекеменин

пикири

l.ЩиссертацияныII темасынын актуалдуулуry. Щисссертациялык иштин
темасы актуалдуу себеби, коомдогу соци€tлдык-экономикЕlлык проблемалар
мектеп окуучулары арасында агрессивдyyлyктyн ар кандай тyрлорyнyн
жараJтышын шарттоо менен, буп багыттагы, атайын изилдоо иштери

керектигине алып келди. Изилдоонун фундамент€Lлдык жана колдонмо
мyноздо болуусу менен учурдагы ата-мекендик илим жана билим

со циалдык-экономикалык

окуучуларынын арасында

озгорYYлордYн

пайда болгон

чойросундо МУрда иштелбеген проблеманы чечYYго арнаJIган. Коомдогу

проблемасынын теориядагы жана практикадагы абалынын, бул проблеманы
жоюунун зарылдыгы изилдоонун озогyн ryзот.

коомдогу озгорyyлордyн натыйжасында пайда болгон жогорку
кJIасстын окуучуларынын агрессивдYY жоруктарынын келип чыгышынын
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шарттарында жогорку класстын

а|рессивдyy жоруктарын жоюу



себептери (оспурумдордyн коомдо жашоо тууралуу тахtырыйбасынын

аздыгЫ жана аIардагЫ эмпатияныН децгээJIиниН томондYгY, OспYрYМ

курактагы окуучулардын озyн реализациялоодогу мyмкyнчyлyкторyнyн

кабыл

менен

чек,гелген диги, чоцдордун же курбуларынын агрес сивдyy жyрум-турумдарын

идеалдаштыруу жана €Lларды тууроо; чоцдордун балдарга болгон чектен
чыккан агрессивдyyлyry ж.б). жана анын м€вмуну, окуу тарбия ишинин
жYрYшYндо алдын алууга же жоюунун педагогикаJIык-психологиялык

механизмдери, тарбия иштеринин аJIгылыктуу формалары, усулдары ар

тараптуу жана терец изилденген.

2.Алынган натыйжалардын илимий жацылыгы: КРда
алынган расмий документтерди, изилдоонYн проблемасы

байланышкан илимий булактарды жана педагогикuшык практиканы

т€Lлдоонун негизинде жогорку класстын окуrryларынын а|рессивдYY

жоруктарын жоюу проблемасынын теориядагы жана практикадага аба-гrы

аныктаJIды; жогорку класстын окуучуларынын агрессивдYY жоруктарынын,
келип чыгышынын озгочелyкторY, факторлору айкындалды; }когорку
класстын окуучуларынын агрессивдyy жоруктарын жоюунун теориялык
модели жана аны ишке ашыруу аныкт€tлды; педагогик€Lлык шарттардын
жана теориялык моделдин натыйжалуулугу педагогик€tлык эксперимент
аркылуу текшерилип, практик€Lпык сунуштар иштелип чыккандыгында.

3. АлынгаН натыйжалардыЦ практикалык мааниси. ИзилдеонYн
жYрYшYндо аныкт€UIган мектептин жогорку классынын окуучуларынын
арасында пайда болгон агрессивдyy жоруктарын аныктоо жана жоюу
технологиясын, каражаттарын, методикаJIык сунуштарды, теориялык
моделди жогорку окуу жайдын окутуучулары, студенттери жана
муг€lлимдердин квалификациясын жогорулатуучу курстардын угуучулары,
мектеп мугалимдери, класс жетекчилер жана ата-энелер колдонсо болот.

4, Изилдеодон келип чыккан корутундулардын ишенимдyyлyгy
жана жыйынтыктардын негиздyyлyгy алдыга коюлган максат,
милдеттерге шайкеш методдорду колдонуу, тажрыйба-эксперимент иштери,
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эксперименттин жyрyшyндо €tпынган маалыматтарды ар тараптан анаIIиздоо

аркылуу камсыздалган.

5. ИЗденyyчyнyн жекече салымы. Мектепте жогорку класстын

окуучуларынын арасында орун €UIган агрессивдуY жоруктарын жоюунун

теориядагы жана практикадагы абалы аныкталды; жогорку класстын

окуучуларынын арасында агрессивдYy жоруктарынын пайда болушунун

факторлору, мазмуну аныктаJIып, аны жоюунун педагогик€UIык шарттары

жана теориялык модели, технологиясы иштелип чыгып, натыйжалуулугу

педагогик€Lлык экспериментте тастыкталды. Изилдоонун жYрYшYндо

алынган материалдар талданып, окуу методик€LгIык комплекстер,

практикалык сунуштар иштелип чыгып, мектеп практикасына киргизилди.

6, Щиссертациянын натыйжаларынын жарыяланышынын
толуктугу. Изилдоонун темасына байланыштуу 9 эмгек анын ичинен 7

MaKыIa ринЦ системасында жарыяланган.ИзилдоонYн жыйынтыктары и.
Арабаев атындагы Кмуда, регионалдык, республикалык жана эл аралык

илимий конференцияларда талкууланып алардын матери€tлдары жарык

коргон; окуу-практик€шIык колдонмо басылып чыккан. .Щиссертация

киришyyдон, yч баптан, корутундулардан, колдонулган адабиятrардын

тизмесинен жана тиркемелерден турат.

7. Щиссер,гациянын мазмунунда жана авторефератта байкалган

айрым мyчyлyштор:

щиссертациялык эмгекте жетишилген жыйынтыктар жана сунуштар

илимий жактан негизделип, практик€tлык колдонулушу чоц мааниге ээ болгону

менен иште кетирилген ToMoHKY мYчYлуштуктор бар:

1. Изденуучу YчYнчY милдет катары "Жогорку кJIасстын

ок}учуларынын агрессивдYYлYц/н жоюунун педагогикЕLлык шарттарын,

критерийлерин жана децгээлдерин аныктоо жана теориялык моделин иштеп

чыгуу". - деген милдетти кабыл €UIган. Бул критерийлер жана тиешелYY

корсоткyчтор, биздин оюбуз боюнча, изилдоонyн натыйжаларын илимий



жацылык коз карашынан мyноздойт, бирок

жоболордо чагылдырылган эмес.

алар коргоого берилген

2. Щиссертант "атайын курстун программасын" тyзгон,окуу

МеТОДик€tЛык комплекстерди, класстык сабактарды иIптеп чыккан, бирок ошол

МааЛыМаттарды тиркемеде берип, диссертациянын мазмунунда колдоно алган

эмес.

З. Калыптандыруучу эксперименттин соцунда жогорку класстын

окуучуларынын агрессивдyyлyryнyн децгээлинин озгорyy динамикасын

аныктай алдык деп ж€Lлпы соз менен ж€вылган жыйынтык эмненин эсебинен,

эмненин жардамы менен озгорyy болду деген суроолорду пайда кылат.

АТалган Пикирлер каалоо мyнозyндо болуп, диссертациянын жалпы

сапатына, мазмунуна олуттуу таасирин тийгизе албайт.

8. ЩИССертациялык ишти жалпы жонунан баалоо. Жогорудагы

ДаЛилДерди эске аJIып, бул диссертациялык иштин илимий жацылыгы

жыйынтыктzLпган, актуалдуулугу тастыкт€Lпган, практик€lJIык баалуулугу менен

айырмаланган, улуттук педагогика илими yчyн маанилyy эмгек деп атасак болот.

изденуучутолоев Максатбек Жецишовичтин <жогорку класстын

мектеп окуучуларынын агрессивдyyлyк жоруктарын жоюунун педагогик€шык

шарттары>> деген темадагы 1з.00.01 - жалпы педагогика, педагогиканын жана

окумуштуулук даражасын изденип

мамлекттик университетинин

жактырылды.

алуу yчyн жазган диссертациялык иши Талас

педагогика кафедрасында талкууланып,

билим беруунун тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты

1. !иссертациялык иш 13.00.01 - жалпы педагогика, педагогиканын

жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча коргоо yчyн кр Ждктын
талаптарына ылаиык келет жана анын автору Толоев Максатбек Жецишович

педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алууга толук
татыктуу деп эсептейбиз.
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щиссертациялык иш Талас мамлекеттик университетинин педагогика

кафедрасынын окутуучу-профессорлорунун катышуусу менен тiл"лкууланды

(Токтом Jф8, 1 7 -май, 202 1 -ж.).

Талас мамJIекеттик универси
кафелрасынын башчысы, педа

илимдеринин кандидаты, доцент 1.
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