
Баялиева Айсулу Суютбековнанын “Болонок мугалимдерди кесиптик 
жактан даярдоодо демократиялык салттарды колдонуунун 
педагогикалык шарттары” деген темадагы 13.00.01 -  жалпы педагогика, 
педагогиканын жана билим 6epyYHYH тарыхы адистиги боюнча 
педагогика илимдерииин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу 
учуй жазылган диссертациялык ищине карата расмий оппоненттин

Диссертациялык иш Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университетинин жогорку мектептин педагогикасы кафедрасьшда 
аткарылган.

Илимий жетекчиси -  Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университетинин жогорку мектептин педагогикасы кафедрасынын башчысы 
педагогика илимдерииин доктору, профессор, Асипова Нурбубу Асаналиевна 
Диссертациянын жалпы келому -  193 бет, пайдаланылган адабияттардын 
саны- 182.
Киришуу белумунде салттуу турдо изилдеенун актуалдуулугу, предмета, 
объекта, жанылыгы ^ууралуу жалпы маалыматтар берилет.

1. Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Бугун бут дуйне 
алкагында демократиялык баалуулуктарга умтулуу коомдук турмуштун 
бардык чойросундегу стратегиялык муктаждык катары каралып жатканы 
жалпыга маалым. Ошону менен бирдикте «Демократия», 
«демокрагиялаштыруу» тушунукторунун таанымы илимий адабияттарда 
универсалдуу болгону менен кем кырдуу маданияттар алкагында турдуу 
маани-мацызга ээ болуп, айрымалуу кабылданат. Мамлекеттик децгээлде 
демократиялуулуктун этномаданий параметрлери улуттар арасындагы тецдик 
жана диалог аркылуу шартталса, инсан аралык мамиледе бири биринин 
беделин, пикирин урматтоо, ©зунун кез карашын биреег© тацуулабоо сыяктуу 
этикалык эрежелер аркылуу шартталат. Бирок, мындай эрежелер тигил же бул 
улуттун руханий баалуулуктары, журум турум маданиятынын стандартТары 
модели менен аныкталат. Алар элдик накыл кептерде катталып, каада салттар 
аркылуу турмуш чындыгына айланып келген. Бугун дайыма эле улуттук 
маданияттын ©зектуу баалуулуктары на шайкеш келе бербеген коомдук 
турмуп] стандартарынын сырттан тадууланып жаткан пакта кылымдар бою 
жеке адам менен кепчулуктун, уруу менен уруунун, улут менен уруунун 
мамилелерин гармониясын камсыз кылып келген эреже салттарды иргеп 
талдап жацы коомдук жагдайларга шайкеш ©нуктуруу маселелери актуалдуу. 
Каралып жаткан эмгек бул коомдук педагогикалык милдеттерди 
мугалимдерди даярдоо контекстинде изилдеену кеземел тутканы менен 
баалуу. Анткени, салттык маданяттын анын ичинде демократиялык 
баалуулктардын муундан муунга ©туш тарнсформацияланыш механизмдери 
бошоцдоп турган азыркы пакта мугалимдин этномаданий компетенттуулугу, 
установкасы, журум турум врнегу ©зг©ч© мааниге ээ болууда. Диссертация 
темасы, проблемасы, коюлган максат, милдеттери жагынан жацылык ташыган
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изилдее катары кароого болот. Бул жагдайлар изилдеенун актуалдуулугунун 
шексиздигин тастыктап турат.

2. Диссертациялык изилдеенун натыйжасында изденуучунун езу 
тарабынан алынган натыйжалар.

1 - натыйжа. Болонок мугалимдерди демократиялуулук каада-салттар 
аркылуу кесиптик жактан даярдоонун-илимий-теориялык негиздери бугунку 
кундогу жана келечектеги таалим-тарбиянын приоритеттуу багыттарынан 
экендиги жана аталган багыттагы билим беруунун мазмундук, 
мотивациялык-доолеттук, уюштуруучулук-технологиялык компоненттери 
аныкталган. Иликтеего алынган демократиялык маданиятка тарбиялоо 
проблемасы дисциплиналар аралык мамилелердин чегинде тургандыктан 
автор тарабынан педагоика менен бирдикте коомдук илимдердеги коз 
караштар талдоого алынып алардын рационалдуу идеялары илимий 
этиканын эрежелерине ылайык орундуу жетекчиликке алынган.

2 -натыйжа Диссертациядагы езекгуу натыйжалардын бири кыргыз элинин
каада-салттарынын педагогикалык демократиялуулукка тарбиялоо 
мумкунчулукторунун айкындалгандыгы. Арийне, кыргыз
этнопедагогикасында демократиялуулукка тарбиялоо салттарын изилдее 
алгачкы тажрыйба. Буга байланыштуу автор бул педагогикалык тажрыйбаны 
системдуу талдоого ала албаса да, диссертациянын биринчи главасынын 34- 
55 жана башка беттериндеги аналитикалык маалыматтарды салттуу кыргыз 
педагогикалык маданиятындагы демократиялык буулуулуктарга тарбиялоо 
идеялары тууралуу жацы илимий табылгалар катары мунездееге 
мумкунчулук берет.

3 -натыйжа. Болонок мугалимдерди элдик каада-салттарды колдонуу менен 
мектеп окуучуларын демократиялуулукка тарбиялоо боюнча кесиптик 
жактан даярдоонун педагогикалык шарттары, компетенцияларынын 
мазмуну, децгээлдери, керсеткучтеру жана аларды баалоо критерийлери 
иштелип чыккан. (73-103)

4 -натыйжа. Диссертациянын 3-главасында демократиялуулук каада- 
салттарды колдонуу боюнча болонок мугалимдердин кесиптик 
компетенттуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттары 
педагогикалык эксперимент аркылуу тастыкталып, илимий-практикалык 
сунуштар иштелип чыккан. Экспериментттертин этаптары, коюлган максат, 
милдеттери, колдонулган методдор, алынган жыйынтыктар коюлган 
милдеттердин реалдуу педагогикалык пронесете орун алышын тастыктап 
турат.

3. Диссергацияда аныкталган изденуучунун ар бир илимий 
натыйжасынын, таянактарынын жана корутундусунун негизделгендиги 
жана ишенимдуулук даражасы.
Изилдееден келип чыккан теориялык тыянактардын ишенимдуулугу 
тиешелуу методологиялык жоболордун жана мегоддордун жетекчиликке 
алынышы аркылуу камсыздалган. Коргоого коюлган диссертация илимий
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натыйжаларга жетуу жолундагы автордун изилдоочулук ишмердуулугун 
жана ездук салымын тастыктай алат.

4. Диссертацияда аныкталган изденуучунун ар бир илимий 
натыйжасынын (жобосунун), тыянактарынын жана корутундусунун 
жанылык даражасы.

1- натыйжа. Ж а ц ы . Болонок мугалимдерди демократиялуулук каада-салттар 
аркылуу кесиптик жактан даярдоонун мазмундук структуралык 
компоненттери айкындоо аракети алгач ирет колго алынган.

2- натыйжа. Ж а ц ы . Анткени, болонок мугалимдерди демократиялуу чейродо 
иштоого даярдоодо жана демокартиялык принциптерди жайылтууда кыргыз 
элинин демократиялуулук каада-салттарынын педагогикалык 
мумкунчулуктору ата мекендик педагогикада изилдеенун проблемасы 
катары каралган эмес. Аныкталган билимдер бир тараптан кыргыз 
этнопедагогикасынын мазмунудук тематикалык чектерин экинчи тараптан 
болонок мугалимдерди даярдоонун мазмунун онуктуруу багытында озгоч© 
мааниге ээ.

3- натыйжа. Ж ацы . Болонок мугалимдерди элдик каада-салттарды колдонуу 
менен мектеп окуучуларын демократиялуулукка тарбиялоо боюнча 
кесиптик жактан даярдоонун педагогикалык шарттары, 
компетенцияларынын мазмуну, децгээлдери, керсеткучтеру жана аларды 
баалоо критерийлери алгач ирет иштелип чыккан.

4- натыйжа. Ж ацы . сунуш кылынган теориялык жоболор жана практикалык 
сунуштардын натыйжалуулугу педагогикалык экспериментте оз алдынча 
текшерилип жацы натыйжалар алынган.
5. Алынган натыйжалардын практикалык маанилуулугу.
1. Болонок мугалимдерди кыргыз элинин демократиялуулук каада- 
салттары аркылуу окуучуларды демократиялуулукка тарбиялоого даярдоо 
процессинде алардын кесиптик жактан калыптандыруунун илимий- 
теориялык негиздери, педагогикалык шарттарынын иштелип чыккан.
2. Болонок мугалимдерди каада-салттар аркылуу окуучуларды 
демократиялуулукка тарбиялоого даярдоо процессинде элдик каада- 
салтгардын педагогикалык мумкунчулукторунун ачылган.
3. Болонок мугалимдерде сабак учурунда жана кошумча ©нуктуруучу 
“Кыргыз элдик каада-салттар жана окуучуларды демократиялуулукка 
тарбиялоо” аттуу кошумча онуктуруу программасынын окуу-методикалык 
комилекси тузулуп ишке киргизилген.
4. Болонок мугалимдер учун сабактардын алкагында жана педагогикалык 
практика мезгилинде окуучуларды демократиялуулукка тарбиялоодо каада- 
салттарды колдонуу боюнча кецештер, сунуштар иштелип чыккандыгы 
менен аныкталган.

6. Диссертациянын негизги натыйжаларынын, жыйынтыктарынын, 
корутундуларынын голук жарыяланышы.
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Изилдеенун багыты боюнча бардыгы 16 макала жарыяланган. 
Автордун илимий илимий-методикалык эмгектеринде изилдеенун бардык 
компоненттерине таандык-натыйжалар камтылган. Айрыкча формулданган 
теориялык жоболорду ошондой эле практикалык рекомендацияларды 
камтыган макалалар басымдуулук кылат. Макалалардын дээрлик бардыгы 
Кыргыз Республикасынын ЖАКы сунуш кылган басылмаларда жарыяланган.

7. Авторефераттын мазмунунун диссертациянын мазмунуна дал 
келиши.

Изденуучу Баялиева Айсулу Суютбековнанын “Болонок мугалимдерди 
кесиптик жактан даярдоодо демократиялык салттарды колдонуунун 
педагогикалык шарттары” аттуу темадагы 13.00.01 - жалпы педагогика, 
педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча педагогика 
илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 
жазылган диссертациялык иши бардык компоненттери боюнча 
авторефераттын мазмунуна негизинен дал келет. Авторефераттын окшош 
тузулгон кыргыз, орус жана англис тилдериндеги резюмеси бар.

8. Диссертация жана авторефераттын мазмунундагы айрым бир 
мучулушгуктор катары гомонкулорду атап кетууге болот:

1. Диссертациянын милдеттер, илимий жацылыктар, корутундулар болугунун 
айрым пункттарында ички маанилик биримдик сакгалбагандай таасир 
калгырат. М. Милдеттердин экинчи пункту “Окуучуларды 
демократиялуулукка тарбиялоодогу кыргыз элинин каада-салттарынын 
педагогикалык мумкунчулуктерун ачып керсетуу” -деп коюлса, илимий 
жанылыктарда “Болонок мугалимдерди демократиялуу чейроде иштоеге 
даярдоодо жана демокартиялык принциптерди жайылтууда кыргыз элинин 
демократиялуулук каада-салттарынын педагогикалык мумкунчулукторунун 
кецири экендиги айкындалды” -деп маанилик жактан айрымалуу таризделип 
калган. Биздин пикирибизде бул пункт кыргыз элинин каада -салттарынын 
окуучу жанггарды демократиялык баалуулуктарга тарбиялоо 
мумкунчулуктору деп таризделсе орундуу болмок. Мындай ецуттегу 
таанымдык материалдардын оз алдынча милдет жана натыйжа катары 
каралыш зарылдыгын изилдеенун логикасы тикеден-тике талап кылып турат.

2. Алынган илимий натыйжалар диссертациянын тиешелуу белумдерунде 
чагылдырылбай калгандай таасир калтырат. Алсак, изилдеенун биринчи 
милдетинин чечилиши катары сыпатталган болонок мугалимдерди 
демократиялуулук каада-салтгар аркылуу кесигпик жактан даярдоонун 
мазмундук структуралык компоненттери белгилуу методдор аркылуу 
айкындалган изилдеенун натыйжасы катары изилдее методдорунан кийин 
орун алса болмок. Ошондой эле диссертациянын 91 -бетинде берилген 
"Б олонок  м уга л и м д ер д и  элд и к  са лт т а р  а р кы луу  о кууч ула р д ы  кеси п т и к  
ж а кт а н  д а я р д о о д о н ун  м о д е л и ” илимий апараттын пункттарында жана 
корутундуда катталбай калган. Диссертациянын структурасында “Б о ло ч о к
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мугалимдерди элдик салттар аркылуу окуучуларды кесиптик жактан 
даярдоодонун технологиялары ” -деген параграф (131 -155) бар, бирок бул ©то 
маанилуу маселелер илимий апараттын пункттарында катталган эмес.

3. Болонок мугалимдерди элдик салттар аркылуу окуучуларды кесиптик жактан 
даярдоодонун педагогикалык шарттарын рпариздеедв жана чечмелввдв 
айрым мучулуштуктвргв жол берилген. Биринчи педагогикалык шарттагы 
“басым жасоо” деген этиш свз “эмнеде?” деген суроо жаратат. (87 бет). Билим 
беруу стандарттарындабы же “Негизги кесиптик билим беруу 
программасындабы?” тактоо керек. Экинчи педагогикалык шарттын баш 
тезиси (88 -бет) менен ачыктамасы (89 бет) бири бирине голук дал келбейт. 
Учунчу педагогикалык шарттын ачыктамасы интерпретациясы экинчи 
шарттын башкы тезисине таандык болуп калган (88-бет). Экинчи жана 
гвртунчу шарт экее тен бир ©нчей жагдай тузууг© б.а. педагогикалык билим 
беруунун мазмунун енуктурууг© багытталып бири бирин кайталап турат.

Бирок аталган кемчиликтер анын геориялык жана практикалык 
натыйжаларына олуттуу таасир эте албайт. Баялиева Айсулу Суютбековнанын 
“Болонок мугалимдерди кесиптик жактан даярдоодо демократиялык 
салттарды колдонуунун педагогикалык шарттары” деген аталыштагы 
кандидаттык диссертациясын оз алдынча аткарылган изилдоо катары кароого 
болот.

9. Баялиева Айсулу Суютбековнанын “Болонок мугалимдерди кесиптик жактан 
даярдоодо демократиялык салттарды колдонуунун педагогикалык шарттары” 
деген темадагы 13.00.01 -  жадны педагогика, педагогиканын жана билим 
беруунун тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты 
окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылган диссертациясы 
Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 
диссертациялык изилдоолорго коюлуучу талаптарына ылайык келет. Ал эми 
изденуучу Баялиева Айсулу Суютбековна 13.00.01 -  жалпы педагогика, 
педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча педагогика 
илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасына татыктуу деп эсептеого 
болот.

Расмий оппонент:
Кыргыз-Турк “Манас” уни 
профессору, педагогика илцЩ$1ИН 
доктору jS;! А. Алимбеков

А.Алымбековдун ко й го н  кдШ Ш Ш ист Ш ф Ш ы кт айм /
j r  \  £  ' Ш  '  ^ //К а о р ла р  о в л у м у н у н  ынспе:
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