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Р А С М И Й  П И К И Р

1. Изилдоенун актуалдуулугун бир катар себептерден керууге болот: 

елкебуз езунун мамлекет катары ©нугуу жолунда бир катар 

кыйынчылыктарга дуушар болууда. Элкедегу кучагын жайган жумушсуздук, 

ички жана тышкы миграция, жаштарга билим беруу жана тарбиялоо ишинин 

децгээлинин начарлашы, аймактык жана мамлекеттик децгээлдеги ар турдуу 

чыр-чатактар, зордук-зомбулуктар, улуттар аралык араздашуулар, ел кеде 

болуп OTK0H эки революция - аталган бардык терс керунуштор балдардын 

жана жаштарды тарбиялоо процессине ез таасирин тийгизууде. Мындай 

шарттардан улам билим беруунун мазмунуна езгертуулерду киргизуу жана 

педагогикалык практиканы тарбиялоонун методдору жана каражаттары 

менен толуктоо, ириде окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоого болочок 

мугалимдерди даярдоо процессинде зарыл болгон билим, билгичтиктер, 

кондумдерду калыптандыруу маанилуу.

Андыктан, биздин кеп улуттуу мамлекетибиздин социалдык- 

экономикалык, саясий жана маданий жактан онугуусу учун 

толеранттуулукка тарбиялоо негизги проблемалардын бири болуп саналат. 

Аталган проблеманын алкагында мамлекеттик децгээлде да коцул бурулуп, 

атайын программалар, концепциялар кабыл алынып, билим беруу 

мекемелеринде кеп маданияттуу чейроде билим берууну уюштурууга, кеп 

маданияттуулук компетенттуулуктерун, сабырдуулукка тарбиялоону окуу 

пландарына киргизуу маселеси алдыга коюлууда.

Кыргыз педагогикасында жогорку окуу жайларында окуучуларды 

толеранттуулукка тарбиялоого болочок мугалимдерди даярдоодо 

проблемасынын атайын изилдееге алынбагандыгы, есуп келе жаткан



муундарды толеранттуулукка тарбиялоодо коюлган коомдун талабына 

ылайык педагогдорду даярдоо, окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоого 

болгон муктаждык, болочок мугалимдерди даярдоонун программалык -  

методикалык жактан камсыздоо жана илимий-педагогикалык негиздери 

тууралуу илимий билимдердин негизин иштеп чыгуу учурдагы бул теманын. 

актуалдуулугун толугу менен негиздейт.

2. Изилдеенун илимий жоболорунун, жыйынтыктарынын жана 

сунуштардын негизделишинин даражасы.

Диссертациялык изилдее учурунда иштелип чыккан илимий 

жоболордун, жыйынтыктардын жана сунуштардын негизделишинин 

даражасы эксперименталдык-тажрыйбалык иштердин жалпы 

жыйынтыктарынын статистикалык керсеткучтердун негизинде талдоо менен 

камсыз кылынгандыгында.

Диссертациянын структуралык тузуму андагы коюлган терт милдетке 

дал келип, алардын ар биринин чечилиши логикалык ырааттуулукта, 

удаалаштыкта керсетулген. Изилдее киришууден, уч глава жана алардын 

корутундуларынан, жалпы корутунду жана пайдаланылган адабияттардын 

тизмесинен (198), таблицалардан (18), суреттерден (5) жана тиркемелерден 

турат. Жалпы келему -  150 бет, анын ичинен диссертациянын текста -131 

бет. Киришуу белумунде изилдеечу теманын актуалдуулугу, иликтеенун 

максаты, милдеттерин аныктап, илимий жацылыгы, теориялык жана 

практикалык мааниси, изденуучунун жекече салымы, коргоого сунушталуучу 

жоболорду чагылдырып, апробацияланышы тууралуу маалыматтарды 

берген.

Биринчи глава “Билим беруудогу толеранттуулукка тарбиялоонун 

мааниси” деп аталып, изилдееде педагогика илиминин енугушу учун 

маанилуу темендегудей илимий негизделген теориялык жыйынтыктар 

келтирилген:
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Проблема боюнча психологиялык, педагогикалык жана методикалык 

адабияттарга теориялык талдоолор жургузулген жана толерантуу окутуу 

чейресунун структурасы тузулген (1-глава, 1.1-болум).

Окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоого болочок мугалимдердин 

даярдыгынын критерийлери аныкталып, даярдык децгээли керсетулген жана 

даярдоо иштеринин системасы тузулген (1-глава, 1.2 - белум);

Экинчи глава “Жогорку окуу жайларында болочок мугалимдерди 

окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоого даярдоо” деп аталып уч 

параграфтан турат.

Окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоого студенттерди даярдоо 

методологиялык жактан негизделген. Билим беруу мекемелеринин

окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоого кызыкдар болушу жана 

компетенттуулугу; студенттердин жекече езгечелугун эске алуу менен 

теориялык, методикалык, психологиялык компоненттердин шайкеш 

келуусу; маданий окутуу чейресун кецейтуу маселелери белгиленген (2- 

глава, 2.1- белум).

ЖОЖдордо болочок мугалимдерди окуучуларды толеранттуулукка

тарбиялоого даярдоону ишке ашыруунун теориялык модели тузулген жана 

ал окуу процессине сунушталган (2-глава, 2.2- белум).

Бул главада окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоого болочок 

мугалимдерди даярдоону ишке ашыруунун максаты, милдети, мазмуну,

формасы, окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоонун ыкмалары,

каражаттары, шарты, эксперименталдык белукту уюштуруу маселелери 

карал ган.

Учунчу глава “Изилдеенун эксперименталдык жыйынтыктары” деп

аталды жана бул главада ЖОЖдордо болочок мугалимдерди окуучуларды 

толеранттуулукка тарбиялоого даярдоо боюнча педагогикалык сунуштар 

берилген. Болочок мугалимдерди окуучуларды толеранттуулукка 

тарбиялоого даярдоо учун иштелип чыккан моделдин негизги компоненттери 

берилген (3-глава, 3 .1 -белум)



3. Изилдеенун илимий жацылыгы жана теориялык мааниси.

Диссертациялык изилдеенун илимий жацылыгы менен теориялык 

мааниси катары теменкулерду белгилееге болот: кыргыз педагогикасында 

толеранттуулук, окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоо, аталган 

проблеманын алкагында билим беруу мекемелеринде болочок мугалимдерге 

кесиптик билим беруу, компетенттуулуктерун калыптандыруу багытында 

изилдоелор жеткиликтуу изилденген эмес. Бул эмгек аталган актуалдуу 

проблеманы изилдеген эмгектердин бири болуп саналат.

4. Изилдеенун практикалык баалуулугу: Кандидаттык диссертацияда 

алынган темендегу илимий натыйжалар ишке ашырылган:

-  «Толеранттуулукка тарбиялоо» тандоо курсу теориялык, 

методикалык, психологиялык аспектилерди камтып, болочок мугалимде 

кесиптик компетенттуулукту калыптандырууга багытталган;

-  Аталган курсту окутуу учурунда иштиктуу оюндар, тренинг, “мээ 

чабуулу”, дебаттар, эрежелерди конструкциялоо, эмпатия, портфолио ж.б. 

интерактивдуу, маалыматтык-коммуникациялык, компьютердик

технологиялар студенттерде кесиптик компетенттуулукту калыптандырууга 

багытталгандыгында.

Изилдеенун натыйжасында иштелип чыккан теориялык моделдин жана 

аны болочок мугалимдерди даярдоо процессинде ишке ашыруу 

технология с ынын практикалык шарттарынын аныкталгандыгы, ЖОЖдун 

студенттеринин, мектеп мугалимдеринин, тарбия иштери боюнча орун 

басарларынын, тарбиячылардын кесиптик чеберчилигин жогорулатууда 

колдонууга боло тургандыгында.

5. Изденуучунун жекече салымы катары теменкулерду белгилееге 

болот: ЖОЖдордогу болочок мугалимдерди даярдоонун учурдагы абалына 

талдоонун жургузулушу, «Толеранттуулукка тарбиялоо» тандоо курсунун 

иштелип чыгышы, андагы сунушталган анкеталар, семинардын 

материалдары, психологиялык-педагогикалык, коомтаануучулук

дисциплиналарга сунушталган темалар болуп саналат жана алардын



практиалык жактан маанилуулугу жогору. взгече аталган курсту окутуу 

учурунда окутуунун ар турдуу методдорун, формаларын, технологияларын 

колдонуу сунушу педагогикалык практикада кызыгууну жаратат.

6. Авторефераттын 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. 

Изилдеед© белгиленген жетишкендиктер менен катар айрым 

мучулуштуктер дагы кездешет, алар: диссертацияда окуучуларды

толеранттуулукка тарбиялоодо мугалимдин таасир этуу субъектиси 

(башталгыч, ортонку же жогорку класстын окуучусубу?) так керсетулген 

эмес; диссертант тиркемеде берилген айрым материалдардан экинчи главага 

кошумчаласа кебуреек утушка ээ болмок.

Бирок бул белгиленген мучулуштуктер изилдеенун жалпы балуулугун 

жана децгээлин темендетпейт. Анткени, диссертациянын жыйынтыктары 

болочок педагогдордун кесиптик компетенттулугун калыптандырууда 

белгилуу децгээлде салым кошо ала турган эмгек катары кароого болот. 

Ошондуктан, диссертациялык иш Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Аттестациялык комиссиясы тарабынан кандидаттык диссертацияларга 

коюлган талаптарга толук жооп берет, ал эми анын автору Нусупова Роза 

Сарыпбековна 13.00.08 -  кесиптик билим беруунун теориясы жана 

методикасы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын алууга татыктуу.
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