
Сейтеева Мээрим Даткаевнанын «Жогорку окуу жайларында болонок 
юристтердин математикалык даярдыктарын кесипке багытталган 
тапшырмалар аркылуу еркундетуу» деген темада 13.00.02- окутуу жана 
тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адстиги боюнча 
илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылган 
диссертациялык ишине расмий, оппонента, педагогика илимдеринин 
кандидаты, доцент Мунасыпова Гульнара Ташматовнанын

ПИКЙРИ

Жогорку окуу жайларында математикалык билим беруунУн 

кейгейлерунун илимий-методикалык децгээлде чечилиши кесипке

даярдоонун сапатын жогорулата турганы шексиз. Бул жаатта изденуучунун
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математикалык билим беруунун эффективдуулугун жогорулатуу максатында 

кесипке багыттап окутуу маселесине ' кайрылышы учурдун талабына жооп 

берет. Гуманитар дык, анын ичинде «Юриспруденция» багытында 

математиканы окутуудагы айрым мучулуштуктер, езгечо математиканы 

окутууда кесипке багытталган тапшырмалардын жетишпестиги, кесиптик 

дисциплиналарда математиканын колдонулушуна ынанымдуу мисалдардын 

ачып керсетулбегену бир катар кыйынчылыктарды жаратат. Студенттердин 

дээрлик кепчулугу: : болонок; и ̂ кесиптик ишмердуулугунде математика 

колдонулбайт деген пикирге ээ.

Автор диссертациялык ишинде болочок юристтердин математикалык 

даярдыктарын кесипке багытталган тапшырмалар аркылуу еркундетуунун 

модели жана аны окуу процессинде ишке ашыруунун технологияларын 

иштеп чыгуу жана аны окутуу процессинде колдонуу боюнча илимий 

негизделген сунуштарды киргизуу максатын койгон.

Тузулген моделде болочок юристтердин математикалык билимдерин 

еркундетуу менен чыгармачыл активдуулугун, окуп таанып-билуу 

ишмердуулугунун, ©з . алдынчалыгын.. жана кесиптик ишмердуулукке 

даярдыгын камсыз кылуучу кесипке багыталган тапшырмаларды тузуу жана 

колдонууну инсанга багыттап окутуу технологиясы аркылуу ишке ашырууну 

караган.



Диссертацияда берилген илимий жоболордун, корутундулардын жана 

сунуштардын негиздуулугун изилдеенун теориялык, методологиялык 

ебелгелеру, методдору, педагогикалык эксперименттин жыйынтыгы, 

алардын эл аралык жана республикалык конференцияларда кецири 

талкууланышы бекемдейт.

Диссертант тарабынан диссертациянын мазмуну боюнча бир 

методикалык колдонмо, 12 макала, анын ичинде РИНЦтен 2 макала жарык 

керген.

Диссертациянын жыйынтыктарын жана натыйжаларын ЖОЖдордо 

математика курсун окутуу процессинде жана изденуучулордун илимий 

иштеринде колдонууга болот.

Диссертациянын авторефераты изилдеенун логикалык структурасына 

жараша тузулуп, диссертациянын мазмунуна толук туура келет.

М. Д. Сейтееванын диссертациялык ишинин татыктуу жактарын 

белгилее менен бирге айрым сын-пикирлерди, сунуштарды да айтууга болот:

1. Биринчи главанын “Болочок юристерди математикалык жактан 

даярдоо системасынын езгечелуктеру” аттуу параграфында ал езгечелуктер 

так формулировкаланган эмес;

2.Дисертацияда берилген тсесипке багыталган тапшырмалар кептуктер 

менен болгон амалдарга, математикалык логиканын элементтерине, 

ыктымалдуулук теориясы жана комбинаториканын элементтерине тиешелуу, 

ал эми математиканын башка белумдеру каралган эмес;

3. Диссертациянын текстицде орус тилинен которууда айрым так 

эместиктер жиберилген жана стилистикалык каталар да кездешет.

Бирок аталган мучулупггуктер; диссертациялык иштин жалпы оц 

баасына доо кетирбейт жана аларды четтетууге болот.

Изденуучу М. Д. Сейтееванын диссертациялык изилдеесу педагогика 

илимине белгилуу салым'кошуучусголук буткен илимий.эмгек деп эсептейм.

•Изденуучу М. Д. Сейтееванын «Жогорку окуу жайларында болочок 

юристтердин математикалык даярдыктарын кесипке багытталган



тапшырмалар аркылуу еркундетуу» деген темадагы диссертациялык иши 

КРнын « Окумуштуулук даражаларды беруунун тартиби женунде жообого» 

ылайык кандидаттык диссертацияларга коюлуучу талаптарга жооп берет 

жана анын автору 13.00.02 -  окутуу жана тарбиялоонун теориясы менен 

методикасы (математика), адистиги боюнча педагогика илимдеринин 

кандидаты деген наамды ыйгарууга татыктуу.

Расмий оппонент, педагогика 

Илимидерини кандидаты, < доцент.' Г. Т. Мунапысова.
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