
Изденуучу Айдарова Жыпаргуль Мусаевнанын «вспурум курактагы 
окуучулардын окуу кондумдорун енуктуруунун педагогикалык 
шарттары” аттуу 13.00.01 - жалпы педагогика адистиги боюнча 
кандидаттык илимий даражасын изденип алуу учун жазылган 
диссертациялык иши жонунде расмий оппоненттин пикири

1. Диссертациялык иштин темасынын актуалдуулугу.

Дисссертациялык иштин темасынын актуалдуулугу эч кандай кумен 

туудурбайт, себеби, жалпы сабаттуулук жана билимдин сапаты тек гана 

мугалимдин окутуучулук ишмердуулугуне байланыштуу болбостон, 

окуучунун окуу кендумдерунун абалына тузден-туз коз каранды. Окуу 

кондумдордун, тактап айтканда, тексти окуп, тушунуп кабыл алуусунун 

калыптангандыгы окуучунун бардык предметтерди ездештуруусунун, 

сабактарда ез алдынча иштей билуусунун жана жалпы билим алуусунун 

негизги дидактикалык шарты болуп эсептелет. Ал эми жалпы билимдин 

натыйжаларынын томендегу жаштардын андан кийники билим алуусуна, 

кесип тандоосуна, социалдык жактан калыптануусуна ж.б. кедергисин 

тийгузуу менен бутундой коомдун социалдык жана экономикалык жактан 

алга жылуусун кечецдетет. Демек, изилдее дидактиканын фундаменталдуу, 

практикалык жактан ото маанилуу жана бугунку кундегу билим беруунун 

натыйжалуулугун шартточу жалпы дидактикалык маселеге арналган.

Изилдеенун актуалдуулугу Эл аралык PISA (Program for International 

Student Assessment) изилдее программасында биздин елкенун он беш 

жаштагы мектеп окуучуларынын окуу кендумдеру боюнча терс динамиканын 

сакталып калуусуна да байланыштуу. 2006-жылы 57 мамлекеттин ичинен 57- 

орунду, 2009-жылы 65 мамлекеттин ичинен 65-орунда болгон, бул кейгей 

«окуу маданиятынын системалык кризистин» бар экендигенен кабар берет.

Жогоруда белгиленгендер Ж.М. Айдарованын “вспупрум курактагы 

окуучулардын окуу кондумдорун енуктуруунун педагогикалы



шарттары” аттуу диссертациялык иши актуалдуу темага жазылган 

педагогикалык эмгек экендигин тастыктайт.

Диссертациянын максаты ©спурум курактагы окуучулардын окуу 

кендумдерун енуктуруунун педагогикалык шарттарын камтыган моделди 

иштеп чыгуу жана эксперименттик иш жузундо текшеруу деп аныкталган 

жана ал изилдеонун обьектисине жана предметине туура келет.

Диссертациялык иштин милдеттери изилдоонун максатына 

адекваттуу болуу менен теориялык жана практикалык ©те маанилуу 

кейгейлерду камтып, Кыргыз Республикасындагы педагогика илиминде 

мурда каралбаган маселелерди чечууг© арналган.

2. Диссертациялык иштин илимий натыйжалары:

Диссертациялык иште еспурум курактагы окуучулардын окуу 

кендумдерун енуктуруунун моделин жана педагогикалык шарттарын 

аныктоого багытталган темендегудей илимий жактан негизделген, 

теориялык жана практикалык жактан эксперименталдык тажрыйбадан еткен 

натыйжалар алынган:

Биринчи натыйжа. ©спурум курактагы окуучулардын окууга 

натыйжалуу окутуунун теориялык маселелери талдоого алынды деп 

аныкталган. Бирок, талдоого алуу илимий натыйжа бол о ал бай тургандыгын 

белгилее менен, бул жердеги маанилуу натыйжа катары окуу кендумдерун 

енуктуруу окутуунун сапатын жогорулатуунун фактору экендиги 

ачыкталгандыгын белгилемекчимин. Бул натыйжа салыштырмалуу жаны, 

себеби “окуу кендумунун” жалпы сабаттуулук менен байланышы ынанымдуу 

аныкталган.

Экинчи натыйжада еспурум курактагы окуучулардын окуу 

кендумдерун енуктуруунун технологиялары, илимий методдору, теориялык 

модели жана педагогикалык шарттары аныкталган. Аталган натыйжаны жацы 

деп баалоого негиз бар, себеби бул жерде еспурум курактагы окуучулардын
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окуу кендумдерун енуктурууну изилдее методдору, окуу кендумдерун 

калыптандырууну ишке ашыруунун теориялык модели, технологиялары, 

жана педагогикалык шарттары аныкталган. Окутуу процессинде окуучунун 

маалыматты кабыл алуусунун турлору эске алынып, ата-энелердин 

катышуусу менен балдарынын окуу кендумдерун енуктуруу жолдору 

иштелип чыгып, ар кандай иш-чараларды даярдоо жана еткеруу жолдору, 

тапшырмалардын децгээлдери сунушталган.

Учунчу натыйжа. 0спурум курактагы окуучулардын окуу 

кендумдерун онуктуруунун педагогикалык шарттарын камтыган моделдин 

натыйжалуулугу эксперимент аркылуу текшерилип, тийиштуу практикалык 

сунуштар иштелип чыккан. Аталган натыйжаны дагы жацы деп кабыл алууга 

болот, себеби бул натыйжа изденуучу тарабынан белгиленген теориялык 

божомолдордун, окуу кендумдерун енуктуруу технологиялардын, жана 

педагогикалык шарттардын окутуу процессине киргизуу боюнча ездук 

салымын чагылдырып, коюулган милдеттердин адекваттуу экендигин 

статистикалык маалыматтар далилдеп турат.

Илимий иштеги натыйжалар коп жылдык изилдеечулук байкоолорго, 

мектепте, жогорку окуу жайдагы окуутуучулук тажрыйбаларларга таянуу 

менен жазылып, илимий-теориялык кайнактар, аларга болгон шилтемелер, 

тажрыйбадан алынган фактылар менен коштолгон.

3. Илимий жоболордун, жыйынтыктардын, сунуштардын 

негизделиш даражасы.

Диссертациялык иштеги алынган жыйынтыктар жана натыйжалар

илимий-теориялык жактан ынанымдуу жана практикалык жактан

жетишээрлик денцгээлде далилдуу деп кабыл алууга болот. Себеби,

диссертациялык иттттин биринчи болугунде еспурум окуучулардын окуу

кендемдерун онуктуруунун теориялык негиздери такталып, россиялык жана

Кыргызстандын окумуштууларынын (Э. Мамбетакунов) эмгектерине таянуу
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менен окуу кендемдерун енуктуруунун теориялык модели жана педагогикалы 

шарттары, алардын. педагогикалыкк тажрыйбага киргизуу жолдору 

ачыкталат. 0згече окуу кондумдорунун негизги 4 компонента: туура окуу, 

шар окуу, тушунуп (ац-сезимдуу) окуу, коркем окууга басым жасалып, алар 

каралып жаткан изилдеенун езегун тузуу менен илимий жактан (§.1.2, 1.3 

дисс.) ынанымдуу ачыкталган.

Диссертациялык иштин экинчи болугунде еспурум окуучулардын окуу 

кендемдерун енуктуруунун жолдорун изилдеенун илимий методдору 

талдоого алынып, негизги илимий метод катары моделдештирууге басым 

жасалып, теменкудей педагогикалык шарттар сунушталат:

- Биринчи педагогиалык шарт. Окутуу процессинде окуучунун 

маалыматты кабыл алуусунун турлерун эске алуу;

- Экинчи педагогикалык шарт. Ата-энелер менен балдарынын окуу 

кендумдерун енуктуруу иш-чараларын даярдоо жана еткеруу;

- Учунчу педагогикалык шарт. Тапшырмалардын ар турдуу децгээлдерин 

сунуштоо. (дисс. 35-64 бб).

Автор тарабынан сунушталган модель (дисс. 73 б.) окуп-уйренуу

процессинде негизги педагогикалык принциптерге таянуудан жаралып

еспурум курактагы окуучулардын окуу кендумдерун енуктуруунун

педагогикалык шарттарын жана жолдорун ачууга мумкунчулук беруу менен

изилдеенун предметине тузден-туз байланышта турат.

Диссертациялык иштин экинчи жана учунчу белумдерунде изденуучу

тарабынан ишелип чыкан теориялык модель, педагогикалык шарттар, окуу

кендумдерун енуктуруу технологиялары калыптандыруучу эксперимент

аркылуу тастыкталып, педагогикалык процессте орун алгандыгы менен

баалуу. Диссертациялык иште сынчыл окуу, сынчыл ой жугуртуу

методдоруна, биргелешкен окутууга артыкчылык берилип, алар «ИНСЕРТ»,

«Зигзаг», «Билем -  билгим келет -  билдим» ж.б. окутуу методдорунун
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колдонулушун ачыктап турат. Алынган натыйжалар, жыйынтыктар, сунуштар 

илимий кецири статистикалык маалыматтар жана эксперименталдык иште 

колдонулган тажрыйбалык иштер менен коштолгон.
а

Жалпысынан алганда, коргоого сунушталып жаткан жыйынтыктар, 

жоболор жана сунуштур бугунку кундегу таалим-тарбия талаптарына жооп 

беруу менен изденуучу тарабынан илимий тилде далилдуу жана ишенимдуу 

чагылдырылган.

4. Изилдеенун илимий жана практикалык маанилуулугу.

Диссертациялык иште алынган натыйжалар ички биримдикке жана 

логикалык ырааттуулукка ээ болуу менен колдонууга ьщгайлуу сунуштар 

менен коштолгон жана алар темункуче мунезделет: диссертациялык

изилдеенун теориялык натыйжаларын ЖОЖдордо, Республикалык 

педагогикалык кадрларынын квалификациясын жогорулатуу жана кайра 

даярдоо институтунун курстарынын лекциялык жана практикалык 

сабактарында пайдаланса болот. Изилдеенун практикалык материалдары 

жана методикалык сунуштамалары педагогикалык багытта окуган 

студенттердин билимин еркундетууге жана аларды методикалык ыкмалар 

менен камсыз кылууга жардам берет.

5. Изденуучунун жекече салымы: 0спурум курактагы окуу кендумдерун 

жакшыртууга туртку болгон педагогикалык шарттар, технологиялар жана 

теориялык модель аныкталган; жалпы орто мектептердеги мугалимдердин 

ата-энелер менен иштее технологиясынын жацы формалары такталып, 

окутуу-тарбиялоо процессине киргизилген. Эспурум окуучулар учун «Мен 

олуттуу окуганга уйренуп жатам» элективдуу курстун программасы, 

«Ата-энелердин клубу» «Академиялык аянтча» ата-энелер жана 

мугалимдер менен кызматташуу максатында жолугушуулар жогорку 

аталыштагы программалар иштелип чыккан жана алар практикага киргизилген.
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6. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна туура келиши.

Изденуучу Ж.М. Айдарованын 13.00.01 -  жалпы педагогика, педагогиканын 

жана билим беруунун тарыхы адистиги .боюнча жазылган “вспупрум 

курактагы окуучулардын окуу кендумдврун енуктуруунун 

педагогикалык шарттары” аттуу диссертациялык иштин мазмуну 

жалпысынан авторефератта берилгени менен, биринчи баптагы теориялык 

мазмунудун чагылдырылышы бир аз солгун болуп, авторефертта сынчыл ой 

жугуртууну енуктуруу технологияларына басым жасалып, алар кеп орунду 

ээлеп калган. Жалпысына алганда, авотреферат диссертациялык иштин 

негизги мазмунун чагылдырылып, орус жана англис тилиндеги резюмелер 

менен жабдылган.

7. Диссертациялык иште жана аторефератта кездешкен айрым 

мучулуштер:

Каралып жаткан диссертациялык иш оспурум курактагы окуучулардын 

окуу кендумдерун енуктуруунун педагогикалык шарттарын аныктоого 

байланыштуу бир топ алгылыктуу натыйжаларды камтыгандыгына 

карабастан, айрым мучулуштукторден кур эмес.

1. Диссертациялык иштин актуалдуулугун негиздееде илимпездорго 

шилтеме жасоодон мурда изилдееге туртку беруучу расмий документтерге 

таянуу менен учурдагы кейгейлорду аныктоодон баштаса, каралып жаткан 

иштин далилдуулгу дагы артмак. ил~£-,.

2. Изилдеенун негизги максатын тузуп турган окуу кендумдерун 

енуктуруунун педагогикалык шарттары биринчи бапта (§. 1.3), аныктоочу 

эксперименттен мурда орун алгандыгы изилдее логикасына коошпогондой 

болуп турат. Себеби, педагогикалык шарттарды аныктоо изилдеенун негизги 

максаты болгонудуктан, калыптандыруучу эксперименттин натыйжасы 

катары 2 же 3 бапта орун алса туура болмок.
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3. Диссертациялык иштеги §. 2.3 тун аталышы менен мазмуну дал 

келбегендей пикир калтырат, себеби параграфтын аталышы «Сынчыл ой 

жугуртууну енуктуруу» технологиясынын окуу кондумдерун енуктурууге 

багытталгандыгына карабастан, иштин текстинде тек гана заманбап окутуу 

технологиялары женундо соз болот. Жалпысынан алганда диссертациялык 

иште сынчыл окуу, сынчыл ойлоо технологияларына ото кеп орун 

берилегендиктен (§. 1.3, 2. 2, 2.3) диссертациялык иштеги башка натыйжалар 

комускоде калгандай болуп турат.

4. Калыптандыруучу экспериментте еспурум курактагы окуучулардын 

окуу кондумдерун енуктурууну конреттуу бир окуу предметти окутуу 

улгусунде берсе, изилдеенун илимий практикалык баалуулугу дагы артмак.

8. Белгиленген мучулуштуктер Айдарова Жыпаргуль Мусаевна 

тарабынан жазылган «вспурум курактагы окуучулардын окуу 

кондумдерун енуктуруунун педагогикалык шарттары» аттуу 

диссертациялык иштин жалпы илимий децгээлине шек келтирбейт, алар 

негизинен изилдеену мындан да жогорку децгээлге кетеруу максатында 

белгиленди. Диссертациялык иш 13.00.01. -  жалпы педагогика адистигине 

ылайык келип, КР ЖАКтын педагогика адистиги боюнча кандидаттык 

окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча Жобонун 10 пунктуна туура 

келген, ез алдынча аткарылган илимий иш катары бааланат жана изденуучу 

педагогика илимиинин кандидаты даражасын алууга татыктуу.

Расмий оппонент,
Ж. Баласагын атындагы КУУнун 
жогорку мектептин педагогикасы 
кафедрасынын башчысы, п.и.д., 
профессор


