
Изденуучу Айдарова Жыпаргул Мусаевнанын « вспурум курактагы 

окуучулардын окуу кондумдерун внуктуруунун педагогикалык 

шарттары»аттуу 13.00.01 -  жалпы педагогика адистиги боюнча

кандидаттык илимий даражасын изденип алуу учун жазылган 

диссертациялык иш жвнундо расмий оппоненттин пикири

1.Диссертациялык иштин темасынын актуалдуулугу. Кыргызстанда 

жалпы билим беруучу мектеп окуучуларынын билим сапаты окуучулардын 

окуу кендумдорунун калыптануусуна коз каранды. Атайын жургузулген Эл 

аралык PISA (Program for International Student Assessment) изилдее 

программасында биздин олкенун он беш жаштагы мектеп окуучуларынын 

окуу квндумдеру боюнча корсоткучтордун томондугу 2006-жылы 57 

мамлекеттин ичинен 57-орун; 2009-жылы 65 мамлекеттин ичинен 65-орунда 

экендигин аныктаган. Учурда окуучунун окуу кондумдерун онуктурууго 

башталгыч класстан тартып коцул буру луп жаткандыгына карабастан, 

окутуунун кийинки баскычында, тактап айтканда еспурум курактагы 

окуучулардын окуу кондумдерун онуктурууго жетиштуу децгээлде коцул 

бурулбай келет. Ошондуктан еспурум курактагы окуучуларда окуу 

кендумунун децгээлинин енугуусуне байланыштуу учурдагы кырдаалга тез 

арада педагогикалык жооп кайтаруу зарылдыгы жаралууда.Толук кандуу 

жана жетиштуу децгээлде автоматташтырылган окуу чеберчилиги окуучунун 

коз карашын тынымсыз кецейтип, акыл-эс жендемдерун оркундетууге 

ыцгайлуу шарттарды тузет, ар кандай чейрелерде чыгармачыл 

активдуулукту еркундетет. Тилекке карты акыркы жыйырма жыл ичинде, 

дуйненун коптоген елкелерундой эле кыргыз коомчулугунда да окуунун 

абалы, анын ролу, ага болгон мамиле езгерду.Окуу кондумдерун енуктуруу 

маселесине ар кандай илимий коз карашта ар турдуу тарыхый мезгилдерде 

коптоген илимий изилдеелер арналгандыгына карабастан, азыркы 

ааламдашуу шартындагы маалыматтык каражаттардын жана коцул ачуу 

индустриясынын тез енугушу менен шартталган окуучунун окууга болгон



кызыгуусунун темендешу, оспурум курактагы окуучуларынын окуу 

кондумун енуктуруунун теориялык негиздерин талдап, аныкталган маселени 

натыйжалуу чечуу учун педагогикалык шарттардын белгилуу системасын 

тузуу жана ишке ашыруу милдетин алдыга коюп отурат. Ошондуктан 

Айдарова Жыпаргул Мусаевнанын «вспурум курактагы окуучулардын 

окуу кондумдорун енуктуруунун педагогикалык шарттары» аттуу 

диссертациялык иши актуалдуу темага жазылган биринчи педагогикалык 

эмгек экендигинен кабар берет.

Изилдоонун объектиси: оспурум курактагы окуучулардын

ишмердуулугу

Изилдоонун предмети: оспурум курактагы окуучулардын окуу 

кондумдорун онуктуруу процессы

Изилдоонун максаты оспурум курактагы окуучулардын окуу 

кондумдорун енуктуруунун педагогикалык шарттарын камтыган моделди 

иштеп чыгуу жана эксперименттик иште текшеруудон еткеруу деп 

аныкталган. Белгилеген илимий максат оспурум курактагы окуучулардын 

окуу кондумдорун енуктуруунун теориялык маани-мацызын ачуу;еспурум 

курактагы окуучулардын окуу кондумдорун енуктуруунун педагогикалык 

шарттарын аныктоо, окутуунун технологиялары, илимий методдору, 

теориялык моделди иштеп чыгуу педагогикалык эксперимент аркылуу 

текшеруу сыяктуу милдеттерди аткаруу менен ишке ашырылган.

2. Диссертациялык иштин илимий натыйжалары:

Изилдеечу диссертациясында илим жана практика учун актуалдуу 

теменкудой илимий натыйжаларды жарата алган: вспурум курактагы 

окуучуларды натыйжалуу окутуунун теориялык маселелери талдоого 

алынган; окуу кондумдорун енуктуруунун технологиялары, илимий 

методдору, теориялык модели жана педагогикалык шарттары аныкталган; 

окуу кендумдерду онуктуруудегу педагогикалык шарттарды камтыган



моделдин натыйжалуулугу эксперимент аркылуу текшерилип жана тийиштуу 

практикалык сунуштар иштелип чыккан.

Илимий натыйжалардын ишенимдуулугу илимий адабияттарды талдоо, 

жалпылоо, окуп уйренуу аркылуу жеткиликтуу материал топтогондугу, 

аргументуу жыйынтыктардын келтирилиши, оспурум курактагы 

окуучулардын окуу кендумдорун енуктурууг© илимий негизде мамиле 

кылышы менен бекемделет.

Диссертациялык иш теориялык жогорку мааниге ээ, анткени оспурум 

курактагы окуучулардын окуу кендумдорун онуктуруунун педагогикалык 

шарттары жетиштуу децгээлде изилденген эмес.

Квалификациялык белгилерге туура келиши. Изилдеонун 

материалдары жогорку билим беруу уюмунун илимий-изилдео иштеринин 

тематикалык планы менен байланышта аткарылып, билим беруу чойросундо 

кецири колдонуу масштабына татыктуу. Диссертациянын материалдары 

жалпы орто билим беруучу мектептердин оспурум курактагы 

окуучуларынын окуу кондумдорун онуктурууге багытталып, алынган 

натыйжалар илимий прикладдык жактан белгилуу илимий жанылыкка ээ 

жана жетишээрлик баалуулугу менен мунездолот.

3. Илимий жоболордун, жыйынтыктардын, сунуштардын негизделиш

даражасы.

Диссертациялык иштеги алынган жыйынтыктар жана натыйжалар 

илимий-теориялык жактан ынанымдуу жана практикалык жактан далилдуу 

деп кабыл алууга болот. Диссертациялык иштин биринчи болугунд© 

диссертант оспурум курактагы окуучулардын окуу кендумдорун 

онуктуруунун теориялык негиздери боюнча изилдее ишинин биринчи 

милдетин ишке ашырып, окуу кендумдорун енуктуруу окутуунун сапатын 

жогорулатуунун фактору, оспурум курактагы окуучулардын окуу 

кендумдорун енуктурууг© туртку болгон педагогикалык технологиялар 

боюнча илимий эмгектерди иликтеп, талдаган.



Окуу кендумдерун енуктуруу ~ заманбап билим беруунун бирден бир 

негизги кейгойу. Окуу жана сабаттуулуктун децгээли тыгыз байланышта, 

себеби сабаттуулук окуу учун керек, ал эми окуу сабаттуулукту онуктурет.

Оспурум куракта сынчыл ой жугуртууну енуктуруу технологиясы 

аркылуу окуу кендумдерун жакшыртуунун эц маанилуу шарты болуп 

тарбиялоо жана окутуу процессинде кейгейлуу кырдаалдарды тузуу 

маселелерине кецири токтолгон.

Экинчи белумде еспурум курактагы окуучулардын окуу кендумдерун 

енуктуруу жолдорун аныктаган илимий методдору, теориялык модели жана 

педагогикалык шарттары каралып, мында изилдеенун экинчи милдети ишке 

ашырылган. Бул белумде еспурум курактагы окуучуларынын окуу 

кендумдерун енуктуруу жолдорун аныктаган илимий методдор талдоого 

альгнган, «Оспурум курактагы окуучулардын окуу кендумдерун енуктуруу» 

модели, ошондой эле окуу кендумдерун енуктурууге таасир эткен 

педагогикалык шарттар иштелип чыккан.

Учунчу белум «Педагогикалык эксперимент™ уюштуруу жана анын 

натыйжалары» деп аталып, мында изилдеенун белгиленген учунчу милдети 

аткарылган. Бул бапта педагогикалык эксперимент™ жургузуунун 

методикасы, эксперименттин жыйынтыктары менен методикалык сунуштары 

берилген. Педагогикалык эксперименттин максаты ишке ашырылып -  

еспурум курактагы окуучулардын окуу кендумун енуктуруунун 

педагогикалык шарттарын камтыган моделдин натыйжалуулугун 

эксперимент аркылуу текшерилген

4. Изилдеенун илимий жана практикалык маанилуулугу.

Диссертациялык изилдее илимий жана практикалык мааниге ээ болуп 

эсептелет, анткени изденуучу тарабынан алынган жыйынтыктар еспурум 

курактагы окуучулардын окуу кендумдерун енуктуруу милдетин ийгиликтуу 

чечууге мумкундук берет. Изилдееде аныкталган окуу кендумдерун 

енуктуруунун педагогикалык шарттары: окутуу процессинде окуучунун 

маалымагты кабыл алуусунун турлерун эске алуу; ата-энелер менен



балдарынын окуу кендумдерун енуктуруу иш-чараларын даярдоо жана 

откеруу; тапшырмалардын ар турдуу децгээлдери сунушталган. Эспурум 

курактагы окуучуларынын окуу кендумдерун ©нуктурууде педагогикалык 

моделдин компоненттери ©спурум курактагы окуучуларынын окуу 

кендумдерун енуктуруу процессинин ички уюштурулушун -  максатын, 

милдеттерин, негизги идеялардын мазмунун, уюштуруу формаларын жана 

методдорун ачып берет жана ушул процесстин элементтеринин ортосундагы 

ез ара аракеттенуусунун туруктуу кайра жаралуусуна жооп берет.

Иштеги аныкталган педагогикалык шарттардын жыйындысы окутуу 

процессинин сапатын жогорулатууга мумкундук берет.

5. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна дал келиши. 

Автореферат диссертациянын мазмунуна, андагы теманын актуалдуулугунун 

нсгизделишине, изилдеенун проблемалуулугуна, максаты менен 

милдеттерине, илимий жацылыгына, илимий-теориялык жана практикалык 

маанисинин аныкталышына, коргоого коюлуучу негизги жоболорго, 

изденуучунун жеке салымына, иштин натыйжаларынын тастыкталышына, 

диссертациялык изилдеенун натыйжаларынын жарыяланышынын 

толуктугуна, изилдеенун структурасына толугу менен дал келет. 

Автореферат кыргыз, орус, англис тилдеринде окшош резюмелерге ээ.

6. Диссертациялык иште жана авторефератта кездешкен мучулуштор:

Каралып жаткан диссертациялык иш еспурум курактагы окуучулардын окуу 

кендумдерун енуктуруунун педагогикалык шарттары женундегу кецири 

эмнирикалык маалыматтарды камтуу менен жогорку илимий децгээлде 

жазылгандыгына карабастан темендегудей айрым мучулуштуктердеи кур 

эмес.

1. Биринчи главанын экинчи белугунде окуу кендуму тушунугун 

чечмелеп берууге аракет жасалып, адабий анализ кылынган, бирок Ата 

Мекендик окумуштуу-илимпоздордун окуу кендуму женундегу изилдеелеру 

зеке алынбаган.



мотивациясын2. Эспурум курактагы окуучулардын окуу 

калыптандыруунун жолдору кененирээк каралса жакшы натыйжа алынмак.

3. Диссертациялык иштин экинчи главасынын биринчи 

параграфасында еспурум курактагы окуучуларынын окуу кондумдерун 

онуктуруу жолдорун аныктаган илимий методдор ачыкталган, бирок ушул 

эле главада «Сынчыл ой жугуртууну онуктуруу» педагогикалык 

технологиясынын окуу кондумдерун онуктурууг© багытталган негизги 

окутуу методу катары озунче корсотуунун зарылчылыгы жок деп эсептейбиз.

Белгиленген мучулуштор каралып жаткан диссертациялык иштин 

жалпы илимий децгээлине шек келтирбейт, жалпысынан алганда Айдарова 

Жыпаргул Мусаевнанын «вспурум курактагы окуучулардын окуу 

кондумдерун онуктуруунун педагогикалык шарттары» аттуу темадагы 

13.00.01 -  жалпы педагогика, педагогиканын жана билим беруунун тарыхы 

адистигине ылайык педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасы учун жазылган диссертациясы 13.00.01. -  жалпы педагогика 

адистигине ылайык келип, КР ЖАКтын педагогика адистиги боюнча 

кандидаттык окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча Жобонун 10 

пункту на туура келген, оз алдынча аткарылган илимий иш катары бааланат 

жана изденуучу педагогика илимиинин кандидаты даражасынататыктуу.

Расмий оппонент,

Талас мамлекттик университете

п.и.к., доцент

педагогика кафедрасынын баш

Умарбекова А.А.

А.А. Умарбекованын койгон кол тамгасын тастыктайм 

ТалМунун кадрлар болумунун башчысы чОНИЯ Bt r r i
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