
13.00.02 -  окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы 

(математика) адистиги боюнча Сейтеева Мээрим Даткаевнанын «Жогорку 

окуу жайларында болонок юристтердин математикалык даярдыктарын  

кесипке багытталган тапшырмалар аркылуу оркунд 0туу»аттуу гемада 

жазылган кандидаттык диссертациялык ишине

Р А С М И Й  II И К И Р

1. Изилдеенун актуалдуулугу. Жогорку окуу жайларында билим 

беруу учурда твмондогулор менен мунозделот: билим беруунун енугуусунун 

инсандын шыктуулугуна жана билиминин сапатына коз карандылыгы; 

коомдун туруктуу онугушу, анын билимдуулук менен тыгыз байланышы; 

кесипке багыттап окутуунун керектуулугу.

Адистерге атаандаштыкка туруштук бере ала тургандай даярдыктарды 

беруу, социалдык жана кесиитик мобилдуулукко ээ болушун камсыз кылуу, 

оз жашоосундагы инсандык денгээлин онуктуруу, бутуруучулердун

болочокгогу кесибине компетенттуу болушун калыптандыруу, кесипке 

багыттап билим беруунун актуалдуулугун корсотот.

Диссертацияда математиканы юридикалык кесипке багыттоо уч 

багытта каралган: тузуучулук, оркундетуучу жана методологиялык.

Тузуучулук багыт прикладдык мисал-маселелердин жардамы менен иш 

жузуно ашырылат. Методологиялык жана оркундетуучу багыттарында 

математика менен юридикалык дисциплиналар интегралдашып

математикалык даярдыктары еркундотулот.

Жогоруда айтылгандардын негизинде изденуучу тарабынан аткарылган 

илимий изилдоо иши ото актуалдуу жана оз убактысында дел 

корутундулоого болот.

2. Изилдеонун илимий жоболорунун, жыйынгыктарынын жана 

сунуштардын негизделишинин даражасы.

Диссертациялык изилдоо учурунда иштелип чыккан илимий 

жоболордун, жыйынтыктардын жана сунуштардын негизделишинин

даражасы эксперименталдык -  тажрыйбалык иштердин жалпы



жыйынтыктарынын статистикалык керсеткучтерунун негизинде талданып 

камсыздалган. Ошону менен бирге жалпы педагогикалык-психологиялык, 

математикалык жана аны окутуу технологиясынын теориялык жоболорунун 

аспектилери менен изилдеенун ез ара ички байланыштарынын ишке 

ашырылгандыгы диссертацияда баса белгиленген.

Диссертациянын структуралык тузуму андагы коюлган беш милдетке 

дал келип, алардын ар биринин чечилиши логикалык ырааттуулукта, 

удаалаштыкта керсетулген. Изилдее киришууден, уч глава жана алардын 

корутундуларынан, жалпы корутунду жана пайдаланылган адабияттардын 

тизмесинен (107), таблицалардан (8), суреттерден (17) жана тиркемелерден 

турат. Жалпы келему -  152 бет, анын ичинен диссертациянын текста -122 

бет. Киришуу белумунде изилдеечу теманын актуалдуулугу, иликтеенун 

максаты, милдеттери аныкталып, илимий жацылыгы, теориялык жана 

практикалык мааниси, изденуучунун жекече салымы, коргоого сунушталуучу 

жоболор чагылдырылып, апробацияланышы тууралуу маалыматтар 

берилген.

Биринчи глава «Болонок юристтерге математиканы кесипке багыттап 

окутуунун негиздери» деп аталып, уч параграфтан турат. Мында диссертант 

тарабынан проблем а  бою н ча  психологиялы к , педагогикалы к, 

м етодикалы к ж ана  м атем атикалы к  адаби яттарды н илим ий анализдери  

ж ургузулуп , м атем ати калы к  даярды к  ю ри дикалы к  ф акультеттердин 

ж алпы  билим  беруусунун  аж ы рагы с бир б елугу  экендиги  аныкталган. 

П рактика ж у зу н д е  м атем атиканы  окутуу к о п теген  кы йы нчы лы ктарга  

дууш ар боло турганы  такталган: студенттердин  м атем атиканы

е зд еш ту р у у го  кы зы гуусунун  ж октугу; • м етодикалы к ж актан 

кам сы здоонун  ж ети ш си зди ги  ж.б.у.с. Ю ристтерге  м атем атика  курсун 

окутуунун учурдагы  абалы н талдоонун  негизинде  м атем атика  курсун 

кесипке багы ттап  окутуу  менен студенттердин  м атем атикалы к 

даярды ктары н  оркундотуунун  зары лды гы  аны кталы п , теориялы к



ж актан негизделген . К еси пке  багы ттап  м атем ати калы к  билим  беруунун 

мазмуну бир гаиа илим ий негиздерге гана таянбастан , м ам илелердин 

баалуулугун , и н сан д ы к  чы гарм ачы лы кты  ж ана  ю ри дикалы к  кесигттик 

иш м ердуулуктун  ж ы й ы и д ы сы н  кам ты й турганды гы  аны кталган .

Мында, «Математика» курсу боюнча кесипке багытталган 

тапшырмаларды окутуу процессине киргизууго карата томендегу жобо 

иштелип чыккан: математика курсуна студенттер учун кесиптик мааниси бар 

математикалык тушунуктор менен методдорду беруу, болочок кесип менен 

байланышын ачып корсотуучу тапшырмаларды тузуу; болочок юристтерге 

математиканы окутууда математикалык даярдыктарын оркундетуучу окуу 

ишмердуулукторун уюштуруу.

Экинчи глава «Болочок юристтердин математикалык даярдыктарын 

кесипке багытталган тапшырмалар аркылуу оркундетуунун методикасы»деп 

аталып уч параграфтан турат. Мында «тапшырма» тушунугунун 

психологиялык манызы болуп берилген объективдуу баштапкьг койгойлуу 

кырдаал, анын шарттарынын жана талаптарынын оз ара катнашы экендиги 

гакталган.

Тапшырманын максаты, «адам -  тапшырмалык кырдаал» 

системасындагы озгоруулорду муноздейт деген жыйынтыктар алынган.

Математика боюнча окуу тапшырмалары томенку милдеттерди 

аткарат: теориянын практика менен байланышы; окутуу методдорун ишке 

ашыруунун формасы; математиканын мазмунуна адекваттуу болгон 

аракеттерди алып журуучу; максаттуу кесипке калыптандыруу каражаты; 

окуучулардын окуп-таанып билуу ишмердуулугун уюштуруу жана 

башкаруу ыкмасы.

Жогорудагылардын негизинде кесиптик жактан маанилуу 

маалыматтарды тандап алуунун критерийлери иштелип чыккан:

1) Маалыматтын кесиптик маанилуулугунун критерийи: юристтин 

таанып-билуу кызыкчылыгын билдирип турган айрым бир объекттин, 

субъекттин, кубулуштун же процесстин суроттолушун камтып туруусу.



2) Маалыматтын окутууда колдонуучулугунун критерийи: маалымат 

кабыл алуу y4Yh жеткиликтуу болууга тийиш жана юридикалык 

материалдын математикалык тушунук менен дал келуусу.

3) Тапшырманын мазмунун тузуу учун маалыматты колдонуу 

критерийи: маалымат келему боюнча математикалык тапшырманын мазмуну 

менен салыштырылып, ал эми анын элементтери математикалык 

муноздомолорду беруусу.

Болочок юристтердин математикалык даярдыктарын кесипке 

багытталган тапшырмалар аркылуу оркундотуу максатында жалпы 

дидактикалык принциптерге кошумча томонку принциптерди киргизуу 

сунушталган: бутундуулук жана кесипке багыттоо; иерархиялуулук;

структуралуулук; узгултуксуздук; мазмунду баскычтар менен кароо.

Б ут ундук принциби  кесиптик маанилуу мазмунду алган шарттарда, 

тапшырмалар системасынын бутундугун корсотот.

Иерархиялуулук принциби объекттин тузулушун, аны уюштуруунун бир 

нече денгээлдерин, бутундун жана анын болукторунун оз ара коз 

карандылыгынын ар турдуу болушун муноздоп турат.

Структуралуулук принциби  системага камтылган элементтеринин 

арасындагы байланыштарды чагылдырат.

Узгултуксуздук принциби, кесипке багытталган тапшырмаларды оз ара 

байланыштырып улануучулук ыкмасы менен пайдаланууга багыт берип 

турат.

Кесиптик м аанилуу мазмунду баскычтар менен кароо принциби, 

тематикалык оз ара байланыштагы чынжырында ишке ашырылат 

(уйронгонду колдонуу, окулгандарды жалпылоо жана системалаштыруу 

баскычында).

Жогоруда иштелип чыккан жоболорго жана принциптерге таянып 

болочок юристтерге окутулуучу «Математика» курсуна кесипке 

багытталган математикалык тапшырманы тузууго жана аны окутуу 

процессине киргизууго карата томондогу талаптар иштелип чыккан:



- тапшырманын мазмунун тандоо, ага дал келе турган субъекттин, 

объекттин жана процесстердин элементтеринин сандык жана сапаттык 

мунездемелерун беруу;

математикалык мазмунуна киргизилбеген чондуктардын тапшырманын 

мазмуну менен дал келуусу учун тиешелуу жардамчы элементтерди киргизуу 

жана алардын математикалык мунездемелерун беруу;

- математикалык мунездемелерге белгилуу жана белгисиз маанилердин 

мазмунунун элементтерин беруу;

- кесипке багытталган математикалык тапшырманын шарттарын жана 

талаптарын тузуу.

Иштелип чыккан негизги принциптерге жана талаптарга таянуу менен 

болочок юристтердин математикалык даярдыктарын кесипке багытталган 

тапшырмалар аркылуу еркундетуунун модели тузулген.

Болочок юристтердин математикалык даярдыктарын кесипке 

багытталган тапшырмалар аркылуу еркундетуунун модели теменку 

мазмунга ээ: Математика курсун окутууда юридикалык кесипке багыттоо уч 

багытта каралат: тузуучулук, еркундетуучу жана методологиялык.

Болочок юристтердин математикалык даярдыктарын еркундетуунун 

моделин окутуу процессинде ишке ашыруунун педагогикалык шарттары 

иштелип чыккан, алар темендегулер:

• болочок юристтердин математикалык билимдерин еркундетуу менен 

чыгармачыл активдуулукке, окуп таанып-билуу ишмердуулугунун оз 

алдынчалыгына жана кесиптик ишмердуулукке даярдыктарын камсыз 

кылуучу кесипке багыталган тапшырмалар;

• математикалык жана юридикалык билимдерди илимий негизде 

байланыштыруу;

• инсанга багытталган окутуунун технологиялары.

Учунчу глава «Педагогикалык эксперимент жана анын 

жыйынтыктары» деп аталып эки параграфтан турат. «Математика» курсун 

окутууда: математиканы кесипке багыттоо инновациялык окутуунун



усулдарын колдонуу жана практикалык тапшырмаларды традициялык 

формалары менен окутуунун эффективдуулугунун сандык жана сапаттык 

баалары; изилдеенун алгачкы гипотезаларын текшеруу маселелерин чечуу 

менен аныкталган.

Математика курсу боюнча студенттердин билим денгээлдери 

текшеруу иштерди, ез алдынча иштерди алуу менен жана тестирлео 

процессинде текшерилген.

Мында, «Математика» курсун кесипке багытталган тапшырмалар 

аркылуу окутууда студенттердин математикалык даярдыгынын 

жогорулагандыгын керууге болот. Ал болсо студенттердин математика 

курсун ез ыктыяры менен ездештуруп, болочоктогу кесибине керектуу жана 

зарыл болгон билимдерди ан сезимдуу турде кабылдоо менен 

математикалык даярдыктарынын оркундегендугун далилдейт

3. Изилдеенун илимий жанылыгы жана теориялык мааниси.

Диссертациялык изилдеенун илимий жанылыгы менен теориялык

мааниси катары темонкулерду белгилеого болот: болочоктогу  ю ристтерге 

м атем атика курсун кесипке багы ттап окутуунун  маанисинин 

аны кталганды гы н да; болочок  ю ри сттердин  м атем атикалы к 

даярды ктары н  кесипке багы тталган  тап ш ы р м ал ар  аркы луу 

еркун д ету ун ун  м одели ни н  иш телип ч ы кканды гы н да; болочок 

ю ристтердин м атем ати калы к  даярды ктары н  оркундотууго  багы тталган 

м оделди иш ке аш ы руунун  техн ол оги ял ар ы н ы н  иш телип чыгы п, 

сун уш талганды гы н да; и зи лд ееден  алы нган  наты й ж аларды н  биринчи 

ж олу эксп ери м енттен  текш ери лип  анын ж алп ы лаш ты ры лган д ы гы н да .

4. Изилдеенун практикалык баалуулугу: ди ссертацияда  иш телип 

чыккан болочоктогу  ю ристтерди  кесипке багы тталган  тап ш ы рм алар  

аркы луу м атем ати калы к  даярды гы н оркундотуу  технологиясы н 

Ж О Ж д ордун  практи касы на  киргизуу  м атем атиканы  окутуу 

процессинин  эф ф екти вдуулугун  ж огорулатуу  м енен студенттердин



ж алпы  кесиптик  ж ан а  м атем ати калы к  д аярды к тар ы н ы н  денгээлин 

ж огорулатууга  ш арт тузет . Д иссертац иядагы  илим ий негизделген 

ж оболор, О М К н ы н  м атериалдары , м етоди калы к  сунуш тар  Ж О Ж д ор до  

м атем атика  курсун  окутуу  процессинде ж ана  и зд енуучулердун  илимий 

иш теринде  колдон ул уш у  мумкун.

5. Изденуучунун жекече салымы катары теменкулерду белгилоеге 

болот: республикада юристтерди даярдоо жургузген ЖОЖдордун окуу 

пландары, программалары талдоодон еткерулуп, алардын мазмундуу 

езгечелуктеру салыштырылды; болочок юристтердин математикалык 

даярдыктарын кесипке багытталган тапшырмалар аркылуу еркундетуунун 

модели жана аны окуу процессинде ишке ашыруунун технологиялары 

сунушталып, ЖОЖдордун окуу процессине киргизилди. Ошондой эле 

математика курсун окутуу боюнча окуу методикалык колдонмосу жарык 

керду.

6. Автореферагтын диссертациянын мазмуну менен дал келиши.

Диссертациянын негизги жоболору, жыйынтыктары жана тыянактары 

бир топ басылмалардан жарык керген. Автореферат диссертациянын 

мазмунуна жана андагы коюлган максатка жана милдеттерге толугу менен 

дал келет.

Изилдееде белгиленген жетишкендиктер менен катар айрым 

мучулуштуктер дагы кездешет, ал ар:

1. Студенттердин билимин баалоодо терт децгээлде бааланган, бештик 

баалоону киргизуу керек.

2. Адабияттарга шилтеме жок ( 30-бет Акматкулов А.А., Салиева Г.А., 

Ш айланова М.А., 59-бет Каменский Я.А., Ушинский К.Д., 

Чернышевский Н.Г.).

3. Экспериментке чейинки текшеруунун жыйынтыктарын 108-бет, 3.1- 

, таблица менен 3.2-суретту бириктируу менен тушундурме беруу керек.



Бирок бул белгиленген мучулуштуктер изилдеенун жалпы баалуулугун 

жана денгээлин темендетпейт. Анткени, диссертациянын жыйынгыктары 

болочок юристтердин математикалык даярдыктарын енуктуруу менен 

математиканы окутуу илимине белгилуу децгээлде салым кошо ала турган ез 

алдынча аткарылган илимий эмгек. Диссертациялык иш Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Аттестациялык комиссиясы тарабынан 

кандидаттык диссертацияларга коюлган талаптарга толук жооп берет, ал эми 

анын автору Сейтеева Мээрим Даткасвна 13.00.02 - окутуунун жана 

тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистиги боюнча 

педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алууга 

татыктуу.

илимдеринин доктору, доцент

Расмий оппонент, педагогика \
'Е.Е.Син

9 сентябрь 2016 жыл.


