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Исраилова Гулмира Туткучовнанын ««Математиканы окутуунун 

методикасы» курсу боюнча бакалаврлардын окуу-изилдөө иштерин 

уюштуруунун дидактикалык негиздери» темасындагы 13.00.02- окутуу 

жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистиги 

боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын 

изденип алуу үчүн жазылган диссертациясына карата  Кыргыз билим берүү 

академиясынын, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 

жана С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин алдындагы 

педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын 

ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.16.526 диссертациялык кеңешинин 

эксперттик комиссиясынын 

БΥТΥМΥ 

Эксперттик комиссиясынын курамында: педагогика илимдеринин 

доктору, профессор Акматкулов Асылбек Акматкулович, педагогика 

илимдеринин доктору, профессор Төрөгелдиева Конуржан Макишевна, 

педагогика илимдеринин доктору, доцент  Маткеримов Нурсапар 

Оролбекович. Изденүүчү Исраилова Гулмира Туткучовна тарабынан 

сунушталган 13.00.02 – окутуу жана тарбиялоонун теориясы менен 

методикасы (математика) адистигине боюнча « «Математиканы окутуунун 

методикасы» курсу боюнча бакалаврлардын окуу-изилдөө иштерин 

уюштуруунун дидактикалык негиздери»  деген темадагы кандидаттык 

диссертациясы менен таанышып чыгып төмөндөгүдөй бүтүмгө келди:  

1.Исраилова ГулмираТуткучовнанын « «Математиканы окутуунун 

методикасы» курсу боюнча бакалаврлардын окуу-изилдөө иштерин 

уюштуруунун дидактикалык негиздери»  деген темадагы диссертациялык иши 

КББАнын, И.Арабаев атындагы КМУнун жана С.Нааматов атындагы Нарын 

мамлекеттик университетинин алдындагы педагогика илимдеринин докторлук 

(кандидаттык) диссертацияларды коргоо укугу берилген Д 13.16.526 

диссертациялык кеңешинин профилине туура келет. 
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 Диссертациялык иштин максаты:«Математиканы окутуунун 

методикасы» курсу боюнча бакалаврлардын окуу-изилдөө ишин уюштуруу 

процессин моделдештирүү жана аны ишке ашыруунун эффективдүү 

дидактикалык шарттарын аныктоо. 

Коюлган максаттарды ишке ашыруу үчүн диссертацияда төмөндөгүдөй 

милдеттер каралган: 

    1.Илимий-методикалык адабияттардагы  проблеманын изилденишинин 

азыркы теориялык абалына, учурда республиканын жогорку окуу 

жайларынын практикасында студенттердин окуу-изилдөө ишин уюштуруу 

маселесинин чечилишине  анализ жүргүзүү;  

    2.Бакалаврлардын методикалык багыттагы окуу-изилдөө ишинин 

өзгөчөлүктөрүн жана алардын кесиптик даярдыгын, чыгармачылык 

активдүүлүгүн калыптандыруудагы ролун ачып көрсөтүү; 

    3.Бакалаврлардын «Математиканы окутуунун методикасы» курсу 

боюнча  окуу-изилдөө   ишин  уюштуруу  процессинин  моделин  түзүү; 

    4.«Математиканы окутуунун методикасы» курсу боюнча бакалаврлардын 

окуу-изилдөө ишин уюштуруу процессинин моделин ишке ашыруунун 

эффективдүү дидактикалык шарттарын аныктоо; 

        5.Иштелип чыккан дидактикалык системанын эффективдүүлүгүн  

педагогикалык эксперимент  жүргүзүү  аркылуу текшерүү. 

2.Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Математика багыты 

боюнча бакалавриат жалпы фундаменталдык базалык математикалык билим 

берүү максатын көздөп, табыгый илимдердин дисциплиналарын жана жалпы 

кесиптик дисциплиналарды камтыйт. Ал эми адистиктин дисциплиналарынын 

жана курстарынын үлүшү абдан аз.  Бирок, азыркы эмгек рыногунда мугалимдик 

кесипке болгон суроо-талап  басымдуулук кылганына байланыштуу 

бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү ушул кесипти аркалап кетишет. 
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Болочок математика мугалимдеринин математикалык жана методикалык 

даярдыгын жакшыртуу маселелерине Н. Я. Виленкиндин, В. А. Гусевдин, Г. Л. 

Луканкиндин, А. Г. Мордковичтин, И. А. Новиктин, Г. И. Саранцевдин, А. А. 

Столярдын, Р. С. Черкасовдун, Б. П. Эрдниевдин ж. б. эмгектери арналган. 

Аталган маселелер боюнча изилдөөлөр Кыргызстандын белсемдүү 

окумуштууларынын  эмгектеринде  да  кеңири орун алган: А. А. Абдиев,  А. А. 

Акматкулов,  Ш. А. Алиев,   Дж. У. Байсалов,   И. Б. Бекбоев, К. М. Төрөгелдиева, 

Е.Е. Син.  

Эки баскычтуу билим берүү системасына өтүүдө аудиториялык саатар эки 

эсе кыскарып, бакалаврлардын өз алдынча ишине орчундуу орун берилгендиктен, 

студенттердин окуу ишмердүүлүгү окуу-изилдөө ишмердүүлүгүнө жакындайт. 

Ошондуктан бакалаврлардын методикалык багыттагы окуу-изилдөө ишин 

натыйжалуу уюштуруу маселеси алдыңкы орунга чыгат. 

Изилденип жаткан проблема боюнча адабияттарды иликтөөнүн 

жыйынтыгы «студенттердин окуу-изилдөө иши» (СОИИ) түшүнүгүн 

чечмелөөдө окумуштулар бирдиктүү пикирге али келе электигин көрсөтөт. 

Изилдөөчүлөр СОИИни окутууну уюштуруунун формасы, методикалык ыкма, 

окутуу методу, студенттердин өз алдынча ишинин формасы, ишмердүүлүктүн 

бир түрү , чыгармачылык активдүүлүктү өнүктүрүүнүн, окуу процессине 

илимий изилдөөнүн элементтерин киргизүүнүн, кесиптик даярдыкты 

жакшыртуунун каражаты катары аныкташат. 

Демек, бакалаврлардын методикалык багыттагы, өзгөчө методикалык 

түрмөктөгү дисциплиналардын  өзөгүн түзгөн «Математиканы окутуунун 

методикасы» курсу боюнча окуу-изилдөө ишинин мазмунун аныктоо, аны 

уюштуруу жана башкаруунун методикасын иштеп чыгуу актуалдуу маселе. 

Илимий-методикалык адабияттарга талдоо жүргүзүүнүн натыйжасында 

студенттеридин илимий ишинин эки баскычын белгилейбиз: окуу-изилдөө иши 

жана илимий-изилдөө иши (СИИИ). Себеби, логикага ылайык, студент окутуучу 

мүнөздөгү тапшырмаларды аткаруу менен алгач изилдөө билгичтиктерин 
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өздөштүрөт, андан кийин гана чыгармачылык ишке өтүп, жаңы илимий 

жыйынтыктарга ээ болот. Бакалаврлардын билим деңгээли илимий-изилдөө 

жүргүзүүгө жетишсиз, алардын ишмердүүлүгү окуу процессинин графиги менен 

чектелген. 

Жыйынтыгында, бакалаврлардын методикалык багыттагы окуу-

изилдөө иши деп, методикалык түрмөктөгү дисциплиналар боюнча,  анын 

ичинде «Математиканы окутуунун методикасы» курсу боюнча изилдөөнүн 

элементтерин камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн бардык түрүн түшүнөбүз.   

Студенттердин өз алдынча иши - окуу ишмердүүлүгүнүн өзгөчө түрү, 

окуу процессин уюштуруунун келечектүү формаларынын бири.  Ошол 

себептүү бакалаврлардын методикалык багыттагы өз алдынча иштерин 

уюштуруу проблемасы педагогдордун жана изилдөөчүлөрдүн көңүлүнүн 

борборундагы актуалдуу маселе.  

Эки баскычтуу билим берүү системасына, кредиттик технологияга  

өтүүнүн  шартында студенттердин  өз алдынча иштеринин окуу жүгүндөгү 

үлүшү 50-60 пайызга жогорулаганын Мамлекеттик билим берүү стандарты  

чагылдырып турат. Тилекке каршы «мындай көлөмдөгү өз алдынча ишти 

өздөштүрүүгө окутуучулар да, студенттер да даяр эмес болуп чыкты» . 

Ошондой эле, бакалаврлардын окуу- изилдөө ишине жагымдуу жагдай 

түзүүнүн, аны активдештирүүнүн негизги жолдорунун бири – проблемалуу 

окутуу. Жогорку окуу жайында проблемалуу окутуу окуу процессин 

студенттердин окуу- изилдөө ишмердүүлүгү менен байланыштыруунун 

негизинде ишке ашат.   

Тажрыйба көрсөткөндөй, республиканын жогорку окуу жайларынын 

практикасында да студенттердин окуу-изилдөө ишине солгун мамиле 

жасалып, анын потенциалы толук пайдаланылбай келет. Албетте, өзүнүн 

өзгөчөлүгүнө байланыштуу  магистратурада окуу-изилдөө иши кандайдыр бир 

деңгээлде жөнгө салынган, бирок, бакалаврлар үчүн бул маселе курч бойдон 
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калууда. Ошол себептүү бакалавр-математиктердин методикалык багыттагы 

окуу-изилдөө ишин уюштурууда: 

-болочок математика мугалимдеринин кесиптик-методикалык 

даярдыгынын негизги түзүүчүсү болгон изилдөөчүлүк компетенцияларынын 

калыптанышына коюлган талаптардын өсүшү менен бакалаврларды даярдоодо 

окуу-изилдөө ишине салттуу мамиле жасалышы; 

-бакалаврлардын чыгармачылык, изилдөөчүлүк ишмердүүлүккө кызыгуусу 

менен тиешелүү билгичтиктеринин, компетенцияларынын калыптанбагандыгы; 

-окуу-изилдөө ишине байланыштуу суроолордун жалпы педагогикалык 

жактан  жогорку теориялык деңгээлде иштелип чыгышы менен 

бакалаврлардын математиканы окутуунун методикасы боюнча окуу-изилдөө 

ишин уюштурууга системалык мамиленин түзүлбөгөндүгү диссертациялык 

иштин темасынын актуалдуулугун аныктайт. 

3.Алынган натыйжалардын илимий жаңылыктары жана теориялык 

маанилүүгү: жогорку мектептин теориясында жана практикасында  

студенттердин окуу-изилдөө ишин уюштуруу проблемасына комплекстүү 

анализ жүргүзүлдү, “бакалаврлардын окуу изилдөө иши” түшүнүгү аныкталды 

жана болочок мугалимдердин жалпы кесиптик компетенцияларынын негизги 

түзүүчүсү болгон изилдөөчүлүк компетенцияларынын калыптанышына 

тийгизген таасири ачып көрсөтүлдү, «Математиканы окутуунун методикасы» 

курсу боюнча окуу-изилдөө ишин уюштуруунун өзгөчөлүктөрүнүн жана анын 

бакалаврлардын кесиптик-методикалык даярдыгынын жогорулашына 

тийгизген таасиринин ачып көрсөтүлдү, «Математиканы окутуунун 

методикасы» курсу боюнча окуу-изилдөө ишин уюштуруу процессинин модели 

иштелип  чыкты, «Математиканы окутуунун методикасы»  курсу боюнча билим 

берүү талаасынын кызматташтыгына багытталган окуу-изилдөө ишин 

уюштуруу процессин ишке ашыруунун дидактикалык шарттары  аныкталып 

жана тийиштүү методикалык камсыздоосу иштелип чыкты. 

4.Коргоого изилдөөнүн төмөндөгүдөй жоболору сунушталды:  
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- Бакалаврлардын «Математиканы окутуунун методикасы» курсу 

боюнча бакалаврлардын окуу-изилдөө ишинин маңызы жана болочок 

математика мугалимдерин кесиптик жактан даярдоодогу анын ролу;  

- «Математиканы окутуунун методикасы» курсу боюнча бакалаврлардын 

изилдөөчүлүк компетенцияларынын калыптанышынын эффективдүүлүгүн, анын 

негизинде методикалык даярдыгынын деңгээлин жогорулашын камсыз кылуучу 

окуу-изилдөө ишин уюштуруу процессинин дидактикалык модели; 

- «Математиканы окутуунун методикасы» курсу боюнча 

бакалаврлардын окуу-изилдөө иштерин уюштуруунун принциптери; мазмуну; 

мамилелери; методдору, формалары, каражаттары; баалоонун критерийлери 

жана көзөмөлдөөнүн формалары. 

- «Математиканы окутуунун методикасы» курсу боюнча бакалаврлардын 

окуу-изилдөө иштерин уюштуруунун эффективдүүлүгүн камсыз кылуучу 

дидактикалык шарттары: 

- Педагогикалык эксперименттин мазмуну жана жыйынтыктары. 

5. Диссертацияда келтирилген ар бир илимий жаңылыктын жана 

жобонун жаңылык даражасы. 

Жүргүзүлгөн изилдөөлөр төмөндөгүдөй жыйынтыктарды берген: 

1-жыйынтык. Ар түрдүү көз караштарды талдоого таянып 

бакалаврлардын методикалык багыттагы окуу-изилдөө ишине аныктама 

берилди жана анын өзгөчөлүктөрү, структурасы ачып көрсөтүлгөн; 

2-жыйынтык. Бакалаврлардын методикалык багыттагы окуу-

изилдөө иштерин уюштуруунун  алардын изилдөөчүлүк 

компетенцияларынын калыптанышына тийгизген таасири каралып,   

«бакалаврлардын изилдөөчүлүк компетенциялары» түшүнүгү чечмеленип, 

алардын тизмеги аныкталган; 

3-жыйынтык. Бакалаврлардын методикалык багыттагы окуу-изилдөө 

иштерин уюштуруунун  алардын чыгармачылык активдүүлүгүн калыптан-
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дыруудагы ролу, педагогикалык ишмердүүлүктүн  чыгармачылык мүнөзү 

ачып көрсөтүлдү.  Азыркы педагогикалык-психологиялык адабияттарда 

«педагогикалык чыгармачылык»,   «чыгармачылык активдүүлүк» 

түшүнүктөрүнө берилген аныктамаларга талдоо жүргүзүлүп, анын 

деңгээлдери, этаптары каралган.; 

4-жыйынтык.«Математиканы окутуунун методикасы»  курсу боюнча 

бакалаврлардын окуу-изилдөө иштерин уюштуруунун дидактикалык модели 

иштелип чыккан;  

5-жыйынтык. Бакалаврлардын   окуу-изилдөө иштерин уюштуруунун 

эффективдүүлүгүн жогорулатуучу дидактикалык шарттардын комплекси 

иштелип чыккан; 

6-жыйынтык «Математиканы окутуунун методикасы» курсу боюнча 

бакалаврлардын окуу-изилдөө иштерин уюштуруунун негизги каражаттары   

аныкталып, окуу-изилдөө ишин уюштурууда ар биринин мааниси ачып 

көрсөтүлгөн; 

   7-жыйынтык. Изилдөөнүн натыйжасында бакалаврлардын   окуу-

изилдөө иштерин уюштуруу боюнча түзүлгөн дидактикалык моделдин 

эффективдүүлүгү  экспериментте далилденген. 

   6.Алынган жыйынтыктардын практикалык маанилүүлүгү: 

диссертацияда сунушталган «Математиканы окутуунун методикасы» курсу 

боюнча окуу-изилдөө ишин уюштуруу процессинин модели жана аны 

ишке ашыруунун дидактикалык шарттарын  жогорку окуу жайларынын 

практикасына киргизүү окуу-изилдөө ишинин эффективдүүлүгүн 

жогорулатуу менен бакалаврлардын жалпы кесиптик даярдыгынын 

деңгээлин көтөрүүгө  шарт түзөт. Диссертациядагы илимий негизделген 

жоболорду, дидактикалык материалдарды, методикалык сунуштарды 

башка предметтик талааларга да трансформациялап, башка 

дисциплиналарды окутууда, окутуучулардын квалификациясын 
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жогорулатуу системасында, аспиранттардын, изденүүчүлөрдүн илимий 

ишинде колдонууга болот. 

7.Диссертациянын негизги жоболорунун жана жыйынтыктарынын 

жарыяланышы (апробацияланышы). 

Диссертациянын мазмуну толук бойдон автордун төмөнкү эмгектеринде 

жарыяланган: 

Илимий-методикалык колдонмолор 

    1. Исраилова, Г.Т. Задачи по дисциплине специализации для проведения 

модулей: учебно-методическое пособие [Текст] / Г.Т. Исраилова. - Бишкек, 1999. -60с. 

   2. Исраилова, Г.Т. Математиканы окутуунун методикасынан курстук 

жана дипломдук иштерди жазууга карата методикалык колдонмо [Текст] / Г.Т. 

Исраилова. - Бишкек, 2015. -56с.     

Макалалар 

 3. Исраилова, Г.Т. Методика изучения иррациональных уравнений 

[Текст]/Г.Т. Исраилова // Матер. межд. науч.-практ. конференции. -Бишкек, 

1999.-С.223-226с. 

 4. Исраилова, Г.Т. Повторение графиков функций по методике 

преподавания математики [Текст]/Г.Т. Исраилова // Матер. респ. науч.-

практ.конференции. -Бишкек, 2000. -С.283-285. 

 5. Исраилова, Г.Т. Проблемное обучение как форма реализации учебно-

исследовательской работы студентов [Текст] /Г.Т. Исраилова //Материалы 

межд.науч.-практ. конференции. -Б.,2002.-С.106-109. 

 6.Исраилова,Г.Т. Студенттердин математикадан өз алдынча иштөөсүн 

уюштурууда окуу-изилдөө ишинин ролу [Текст]/Г.Т. Исраилова, Дж.У. 

Байсалов // Матер. межд. конференции к 50-летию КГПУ им. И. Арабаева: 

Высшая школа в переходной период: состояние и перспективы. - Бишкек, 

2002.-С.382-386. 

 7.Исраилова, Г.Т. Орто мектепте теңдемелерди окутууда окуучулардын 

билим деңгээлин текшерүүнүн айрым жолдору [Текст] /Г.Т. Исраилова, 

Дж.У.Байсалов // Вестник КНУ. -2002. – Серия 3. -С.136-143. 

 8. Исраилова, Г.Т. Математик-студенттердин окуу-изилдөө иштерин уюштуруу 

(педагогикалык практика учурунда) [Текст]/Г.Т. Исраилова, Дж.У.Байсалов// 

Матер.респ. науч.-мет. конференции.-Бишкек, 2003.-С.15-19. 

 9. Исраилова, Г.Т. «Математиканы окутуунун теориясы жана методикасы» 

курсу боюнча студенттердин окуу-изилдөө иштерин уюштуруунун ар кандай 

формалары [Текст] /Г.Т. Исраилова, // Вестник КГПУ им.Арабаева .2004 .- Серия 

3.-Выпуск 2.-С.15-19. 
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 10. Исраилова, Г.Т. Теоремы, показывающие дополнительные 

соотношения между элементами фигур [Текст] /Г.Т. Исраилова // Вестник 

КНУ. -2010. -Том XIII.-Серия3.-С.136-143. 

       11. Исраилова, Г.Т. Бакалаврлардын методикалык багыттагы окуу-изилдөө 

иштеринин маңызы жана өзгөчөлүгү[Текст] /Г.Т. Исраилова // Вестник КНУ.-

2015.- Спец. вып.-С.177-180. 

  12. Исраилова, Г.Т. Задачи древнеиндийских ученых на уроках 

математики [Текст] /Г.Т. Исраилова // Вестник КНУ.-Б., 2015.-Спец. вып.-

С.77-80. 

 13. Исраилова, Г.Т. Методика решения уравнений повышенной трудности 

[Текст] /Г.Т. Исраилова // Вестник КНУ.-Б.,2015.- Спец. вып.-С.68-72. 

 14. Исраилова, Г.Т. Педагогикалык практика учурундастуденттердинокуу-

изилдөөиштеринуюштуруу [Текст] /Г.Т. Исраилова, // Вестник КГПУ им. 

И.Арабаева.-Б., 2015.- С.128-131. 

 15. Исраилова, Г.Т. Целесообразность решения одной задачи разными 

способами [Текст] /Г.Т. Исраилова, Ч.С. Майлыбашева // Вестник КГПУ им. 

И.Арабаева. - Б., 2015.- С.182-187.  

 16. Исраилова, Г.Т. Самостоятельная работа – как средство формирования 

самостоятельности будущих учителей математики [Текст] /Г.Т. Исраилова, 

//Научно–методический журнал «Наука, техника и образование». - М., 2016.-

№1(19).- С.136-139. 

 17. Исраилова, Г.Т. Моделирование научно-исследовательской работы 

бакалавров по методике преподавания математики [Текст] /Г.Т. Исраилова, 

//Научно–методический журнал «Теоретические и методологические проблемы 

современного образования». - М., 2016.- С.52-55. 

 18. Исраилова, Г.Т. Дидактическая система научно-исследовательской 

работы бакалавров по методике преподавания математики [Текст] /Г.Т. 

Исраилова, Дж.У.Байсалов // Материалы межд.науч.-практ.конференции. -

Туркистан, 2016. -С.294-296.    

 19. Исраилова, Г.Т. Проблемное обучение – непременное условие реализации 

учебно-исследовательской работы студентов [Текст]/Г.Т. Исраилова // Проблемы 

современной науки и образования. - М. 2016.- №27 (69).С.101-104. 

  8.Авторефераттын диссертациянын мазмуну менен дал келиши. 

 Изденүүчүү  Г.Т.Исраилованын диссертациясынын авторефераты толугу 

менен диссертациянын мазмунуна дал келет. Авторефераттын резюмелери 

мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде бирдей жазылган. 

   9.Эксперттик комиссия расмий оппоненттер катары. 
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 Эксперттик комиссия расмий оппоненттер катары төмөнкү адистерди 

сунуш кылат: 

   Биринчи расмий оппонент катары математиканы окутуунун теориясы 

менен методикасы боюнча адис, педагогика илимдеринин доктору, профессор 

Акматкулов Асылбек Акматкулович сунуш кылынат (13.00.02). Анын негизги 

эмгектери: 

 1.Акматкулов А.А. Матеатический анализ.Теория вероятностей: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине  

“компьтерные вычислительные системы [Текст] /А.А.Акматкулов // Бишкек, 

:КТУ,2000. -83 с..  

 2. Акматкулов А.А. Элементарные знания по дискретной математике. 

Методическое указания и контрольные задания для студентов направления 

“информационных технологий и систем “[Текст] /А.А.Акматкулов // Бишкек, 

2000.  

  Экинчи расмий оппонент катары математиканы окутуунун теориясы 

менен методикасы боюнча адис, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент 

Шайланова Майрамкан Мукановна, сунуш кылынат (13.00.02) Талас 

мамлекеттик университети. Анын негизги эмгектери: 

 1.Шайланова М.М. Математика курсун болочок экономистерге окутууну 

компетенттүүлүккө негиздөө [Текст] /М.М. Шайланова // Кыргыз билим берүү 

академиясынын кабарлары. - №2(21) -Бишкек, 2012. 94-95-б.  

 2.Шайланова М.М. Билим берүү процессинде студенттердин жогорку окуу 

жайларында компетенттүүлүккө ээ болуусунун шарттары[Текст] /М.М. 

Шайланова // И.Арабаев атындагы КМУнун жарчысы.  - Бишкек, 2012. 50-51-б. 

 3. Шайланова М.М. Математиканы окутуу процессинде болочоктогу экономистерге 

кесиптик компетенттүүлүккө ээ болуусунун шарттары [Текст] /М.М. Шайланова // 

И.Арабаев атындагы КМУнун жарчысы.  - Бишкек, 2012. 51-53-б. 
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