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О т  мамлекеттик университетинин математиканы, информатив

ны окутуу технологиялары жана билим беруудегу менеджмент 

кафедрасы Сыдыкова Махабат Бейшенбековнанын 13.00.02-окутуунун 

жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистиги 

боюнча “Математика курсу боюнча студенттердин оз алдынча иштоо 

компетенттуулугун калыптандыруунун илимий-методикалык

негиздери” темасында жазылган кандидаттык диссертациясына 

жетектоочу мекеме катары жазган

ПИКИРИ

1. Изилдеенун адистикке дал келиши. Сыдыкова Махабат 

Бейшенбековнанын 13.00.02 -  окутуунун жана тарбиялоонун теориясы 

менен методикасы (математика) адистиги боюнча “Математика курсу 

боюнча студенттердин оз алдынча иштоо компетенттуулугун 

калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери” темасында жазылган 

кандидаттык диссертациясында окутуунун кредиттик технологиясынын 

шарттарында компетенттуулук негизде турдуу багыттар жана профилдер 

боюнча даярдалып жаткан бакалаврлардын кесиптик компетенттуулугун 

калыптандыруу процессинде математика курсу боюнча оз алдынча билим 

алуу ишмердуулукторун калыптандыруунун жана онуктуруунун илимий- 

методикалык негиздери изилденген. Бул багыт 13.00.02 -  окутуунун жана 

тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистигине туура 

келет.

Ош мамлекеттик уни
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2. Изилдеенун актуалдуулугу.

Кесиптик жогорку билим беруунун жацы муундагы Мамлекеттик 

стандартгары 2015-жылы 15-сентябрда КРнын билим беруу жана илим 

министрлиги тарабынан бекитилди.

Бакалаврдык кесиптик жогорку билим беруунун жацы мамлекеттик 

стандартынын 4.3 белукчесунде: «Студенттин окуу жугунун максималдуу 

келему анын аудиториялык жана аудиториядан тышкаркы (оз алдынча 

ишмердик) окуу ишинин бардык турлеру камтылганда, жумасына 45 саат 

болуп белгиленет. Кундузгу окуу формасындагы сабактардын аудиториялык 

жумалык колому ар бир дисциплинаны окутууга белунген жалпы коломдун 

(сааттын) 50% тузот (ал эми калган 50% студенттердин ез алдынча билим 

алуу ишмердуулугуно белунет)» - деп милдеттендирилген. Стандарттын 

мындай милдеттуу аткарылуучу талабына ылайык, студенттердин болочок 

кесиптик компетентуулугун калыптандыруу процессинде алардын ез 

алдынча билим алуу ишмердуулугун калыптандырууну жацылоонун жана 

енуктуруунун илимий-педагогикалык негиздерин изилдеп чыгуу зарылдыгы 

жана бул багыттагы атайын изилдоелердун жетишсиздиги изилдее 

темасынын актуалдуулугун негиздейт.

Диссертацияда берилген илимий жоболордун, жыйынтыктардын жана 

сунуштардын негизделишинин даражасы тажрыйбалык-эксперименттик 

негизде талдоо менен камсыз кылынган. Ошону менен бирге педагогиканын 

жана методиканын теориялык жоболорунун изилдеонун практикалык 

аспектилери менен ички оз ара байланыштары ишке ашырылгандыгы 

диссертациядан айкын керунуп тураг.

Диссертациянын тузулушу коюлган торт милдетке дал келип, алардын 

чечилиши ырааттуу удаалаштыкта керсетулген. Жумуш киришууден, 3 

главадан, корутундудан, изилдоедо колдонулган адабияттардын тизмесинен 

жана тиркемелерден турат. Диссертациялык жумуштун структурасы илимий 

изилдеонун логикасына туура келип, коюлган максаттын жана милдеттердин 

чечилишин толук камтыйт.



Диссертациялык изилдеенун биринчи главасы “Студенттердин вз 

алдынча билим алуу иишердуулугун уюштуруунун жалпы маселелери» деп 

аталып, изилдееде коюлган биринчи милдетти чечууге арналган. Бул главада 

кептеген илимий булактарды талдоонун негизинде кесиптик жогорку билим 

беруу системасында студенттердин ез алдынча билим алуу
ч

ишмердуулугунун орду, ролу, маани-мацызы аныкталган, аны уюштуруунун 

учурдагы абалы, проблемалары иликтенип аларды жоюунун жолдору 

белгиленген. Алар: студенттердин ез алдынча билим алуу

ишмердуулугунун турлерун тандоо менен анын келемун жана мазмунун 

толуктоо; анын аткарылышын уюштурууда енуктуруучулук жана 

активдуу окутуунун негизги принциптеринин сактоо; аудиториялык жана 

аудиториядан сырткаркы ез алдынча билим алуу ишмердуулугунун 

инсанга жана болочок кесипке багыттап онуктуруучу системаны жана 

анын илимий-методикалык негиздерин, электрондук жабдылыштарын 

иштеп чыгуу.

Диссертациялык изилдеонун экинчи главасы “Студенттердин вз 

алдынча билим алуу ишмердуулугунун камсыздалышынын илимий - 

методикалык негиздери ” деп аталат. Бул глава изилдеенун экинчи, учунчу 

милдеттерин чечуу боюнча иш-аракетгерди камтыйт. Изилдеенун экинчи 

милдетине ылайык, окутууну компетенттуулуктун негизинде уюштурууга 

багытталган математикалык — предметтик компетенциялар аныкталган, 

студенттердин ез алдынча билим алуу ишмердуулугунун классификациясы 

такталып аны уюштуруунун педагогикалык модели тузулгон. Бугунку кунде 

актуалдуу болгон окуу процессинин сапатын жогорулатууну жана 

предметтик компетенцияларды камсыздоочу, студенттердин ез алдынча 

билим алуу ишмердуулугун активдештируу жана енуктуруу жолдору 

карал ган.

Изилдеенун учунчу милдетине ылайык, математика курсу боюнча 

предметтик компетенцияны калыптандыруу процессинде студенттердин ез 

алдынча билим алуу ишмердуулугун уюштуруунун жана аны енуктуруунун



технологиясы сунушталып ез алдынча билим алууда жогорку активдуулукту, 

ез алдынчалуулукту жана жоопкерчиликти камсыздоо шарттары аныкталган.

Болочок адистердин кесиптик компетегтуулугун калыптандырууда 

предметтик компетенцияларды калыптандыруу негизги маселелердин бири, б.а. 

“Предметтик компетенциядан -  кесиптик компетенцияга” етуу болуп эсептелет. 

Ал эми предметтик компетенттуулукту студенттердин ез алдынча билим алуу 

ишмердуулугун калыптандыруу жана еркундетуу аркылуу ишке ашырууга 

болот. Предметтик компетенцияны калыптандырууда ез алдынча билим 

алуу ишмердуулугун уюштуруунун технологиясы, математикалык анализ 

курсун окутууда маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу 

методикасы 2.2-параграфында берилген.

Компетенттуулук мамиленин негизинде математикалык билим беруунун 

сапатын жогорулатуунун бир катар жолдору сунуш кылынган. 

Студенттердин математика боюнча предметтик компетенцияларынын 

децгээлин аныктоо учун критерийлер (орто, жогорку жана эн жогорку) 

аныкталган.

0 з  алдынча билим алуу системасында студенттин билимин 

баалоонун шарттары 2.3-параграфында келтирилген.

Диссертациялык жумуштун “Педагогикалык экспериментти уюштуруу 

жана анын жыйынтыктары” деп аталган учунчу главасында математиканы 

окутуу технологиясынын эффективдуулугун баалоого карата педагогикалык 

эксперимент жургузулуп, анын натыйжалары статисгикалык ыкмалар менен 

тастыкталган. Эксперименталдык иштер Ж.Баласагын атындагы Кыргыз 

улуттук университетинин, П. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

университетинин, К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык 

университетинин 1-2-курстарынын студенттерине “Математикалык анализ” 

дисциплинасы боюнча сабак етуу мезгилдеринде жургузулген. Экспериментти 

жургузуунун максаты жацы программалык мазмундагы “Математикалык 

анализ” курсун окутуунун атайын тузулген методикалык системасын жана аны



окутуу технологиясынын эффективдуулугун эксперименталдык жагдайда 

баалоо, алынган жыйынтыктарды талдоо болгон.

Иштин журушунде коюлган милдеттерди чечуу учун практикалык жана 

теориялык жоболорду биргеликте кароо менен изилдоо 2012-2015-жылдары уч 

этапта (иликтоочу, калыптоочу жана уйротуучу) жургузулгон.
ч

3. Изилдеонун илимий жацылыгы жана теориялык баалуулугу:

- жацы стандартный талабына ылайык студенттердин оз алдынча билим 

алуу ишмердуулугунун ордунун, ролунун жана маанисинин теориялык 

негиздери жана студенттердин оз алдынча иштоесунун классификациям 

такталып толукталган;

- математика курсунун оз алдынча билим алуу ишмердуулугун© 

ылайыкталган программалык мазмуну тузулуп, анын негизинде 

студенттердин оз алдынча билим алуу ишмердуулугун калыптандыруу жана 

онуктурууго карата окутуу технологиясынын педагогикалык модели 

тузулгон;

- курсту окутуу технологиями ишке ашырууга карата педагогикалык 

эксперимент жургузулуп анын жыйынтыктары у (“хи квадрат”) 

критерийинин жардамы менен талданган жана методикалык сунуштар 

белгиленген.

4. Изилдеонун практикалык маанилуулугу. Математика курсун 

окутуу процессинин мисалында студенттердин оз алдынча билим алуу 

ишмердуулугун уюштуруунун технологиясы тузулгон. Ага ылайыкталган 

окуу каражаттары, алардын ичинде атайын электрондук окуу куралдары, 

методикалык корсотмолор иштелип чыккан жана окуу процессинде 

колдонулган. Бул технологияны башка предметтерди окутуу процессинде да 

студенттердин ез алдынча билим алуу ишмердуулугун калыптандыруу жана 

енуктуруу максатында колдонууга болот.

5. Диссертациялык жумуштун апробацияланышы жана 

талкууланышы. Жумуштун теориялык жоболору, изилдеонун натыйжалары 

ар кайсы басылмаларда жарыяланган автордун 23 илимий-методикалык



эмгектеринде чагылдырылган. Алар диссертациялык иштин негизги 

мазмунун толук ачып бере алат.

6. Коргоого коюлуучу негизги жоболор:

- билим беруу процессинде ©з алдынча билим алуу ишмердуулугунун 

орду, ролу жана мааниси, аны уюштуруунун учурдагы абалы, проблемалары
ч

жана аларды жоюунун жолдору;

- жогорку окуу жайларынын студенттеринин оз алдынча билим алуу 

ишмердуулугун уюштуруунун формалары, аны окуу процессине кийруунун 

педагогикалык модели жана окутуунун технологиясы;

- студенттердин оз алдынча билим алуу ишмердуулугун уюштуруунун 

эффективдуулугун педагогикалык эксперименгтин негизинде текшеруу жана 

анын жыйынтыктары.

7. Автореферат менен диссертациянын мазмунунун туура 

келиши. Авторефератта корсотулгон материалдар диссертациялык иштеги 

материалдар менен толук дал келет. Авторефератта диссертациялык 

изилдоолердун негизги материалдары кыскартылып берилген жана ага 

коюлган талаптарга жооп берет.

8. Диссертациялык изилдоодегу кемчиликтер жана 

м уч ул уш тУк т е Р* Изилдеонун он натыйжалары менен бирге эле, 

диссертациялык иште темондогудой мучулуштукторду белгилоого болот:

1. Диссертацияда бир катар грамматикалык, стилистикалык жана 

пунктуациялык каталар кездешет.

2. Диссертациялык жумушта айрым кайталанган абзацтарды 

кездештирууге болот.

Бирок, бул белгиленген мучулуштуктер диссертациялык жумуштун 

илимий баалуулугуна жана практикалык маанилуулугун© таасирин 

тийгизбейт.

Сыдыкова Махабат Бейшенбековнанын “Математика курсу боюнча 

студенттердин оз алдынча иштоо компетенттуулугун калыптандыруунун 

илимий - методикалык негиздери” темасында жазылган диссертациялык



изилдеесу КРнын ЖАК тарабынан кандидаттык диссертацияларга коюлуучу 

талаптарына толук жооп берет, ал эми автор 13.00.02 -  окутуунун жана 

тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистиги боюнча 

педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын ыйгарууга 

татыктуу деп эсептейбиз.
я

Бул пикир Ош мамлекеттик университетинин математиканы, 

информативны окутуу технологиялары жана билим беруудегу менеджмент 

кафедрасынын 2017-жылдын 14-сентябрдагы кеиешмесинде галкууланып, 

№2-токтом менен бекитилди.

А. Дж. Аттокурова
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М атемати каны, информатикапы окутуу 

юлогиялары жана билим беруудвгу
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