
Турдакунова Анархан Сейдилдаевнанын 13.00.02 -  окутуунун жана 

тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистиги боюнча 

педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип 

алуу учУн жазылган “Математика профилиндеги бакалаврларды 

аралыктан окутуу технологиясы аркылуу даярдоонун методикалык 

негиздери” деген темадагы диссертациясы боюнча Кыргыз билим беруу 

академиясынын, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 

жана С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 

алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук 

даражасын ыйгаруу боюнча Д 13.16.526 диссертациялык кенеши тарабынан 

дайындалган эксперттик комиссиянын

BYTYMY

Комиссияшлн курамы: торага -  п.и.д.,' профессор Акматкулов А. А., 

комиссиянын мучелеру - п.и.д., профессор Торегелдиева К. М., п.и.д., 

профессор Син Е. Е.

Изилдеечу А. С. Турдакунова тарабынан аталган адистик боюнча 

сунушталган «Математика профилиндег'и бакалаврларды аралыктан окутуу 

технологиясы аркылуу даярдоонун методикалык негиздери» деген темадагы 

кандидаттык диссертациясы менен таанышып чыгып, темендегудей бутумго 

келди:
в

1. Диссертациялык кенеште коргоого укук берилген адистикке 

диссертациянын мазмунунун дал келиши.

А. С. Турдакунова тарабынан сунушталган 13.00.02 -  окутуунун жана 

тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистиги боюнча 

«Математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясы 

аркылуу даярдоонун методикалык негиздери» деген темадагы кандидаттык 

диссертациясы толугу менен математиканы окутуунун методикасы 

адистигинин талаптарынын алкагында аткарылган иш. Мында математика 

курсу боюнча бакалаврларды сырттан окутуу формасында аралыктан окутуу



технологиясын колдонуп даярдоонун жана оз алдынча билим алуу 

ишмердуулугун уюштуруунун маселелери каралган. Ошол себептен, бул 

диссертациялык иш Д 13.16.526 диссертациялык кецештин профилине 

туура келет.

Иште математика курсу боюнча бакалаврларды аралыктан окутуу 

технологиясы аркылуу даярдоонун методикалык негиздери изилденген,

13.00.02 -  окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы 

(математика) адистигинин паспортуна толугу менен дал келет.

Диссертациялык иштин максаты: Математика профилиндеги болонок 

бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясы аркылуу даярдоодо 

предметтик компетенцияны калыптандыруунун методикалык негизин тузуу 

жана аны окутуу процессине киргизууну сунунггоо.

Изилдвенун максатына жетууде диссертант темендегу 

милдеттерди ишке ашырган:

- сырттан окутуу формасы боюнча бакалаврларды даярдоодо аралыктан 

окутуу технологиясын колдонуунун мацызын, ролун, ордун белгилоо, анын 

учурдагы абалын талдоо, андагы проблемаларды аныктоо жана аны 

жанылоонун зарылчылыгын негиздео;

-бакалаврларды даярдоодо аралыктан окутуу технологиясын 

колдонуунун педагогикалык шарттарын аныктоо жана анын моделин тузуу;

- тузулген педагогикалык моделди аралыктан окутуу технологиясын
в

колдонуу процессинде ишке ашыруунун технологиясын иштеп чыгуу;

-педагогикалык эксперименттерди уюштуруу жана анын 

жыйынтыктарын талдоо, практикалык сунуштарды белгилоо.

Диссертациялык ишти изилдоонун объектиси катары жогорку кесиптик 

билим беруу процесси.

Изилдвенун предмети - математика профилиндеги бакалаврларды 

аралыктан окутуу технологиясын колдонуп даярдоо процесси.

Булар 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен 

методикасы (математика) адистиги боюнча изилдоонун талаптарын негиздеп



турат.

2. Диссертациялык темасынын актуалдуулугу.

Кыргыз Республикасынын ЖОЖдордо сырттан окутуу формасына 

аралыктан окутуу технологиясын колдонуу менен бакалаврларды даярдоодо:

- “Билим беруу женунде” Кыргыз Республикасынын мыйзамына 

(17.01.2013-ж, №20) езгертуулерду киргизуу тууралуу” токтомунда: 

аралыктан окутуу -  билим беруунун формасы эмес, анын кундузгу, сырттан 

окуу, кундузгу -  сырттан окуу (кечки) чегинде колдонула турган билим 

беруу технологиясы катары кабыл алынган.

- жогорку кесиптик билим беруунун бардык багыттары боюнча жаны 

муундагы стандарттарындагы (15.09.2015 ж) белгиленген талаптар, анда:

- П.4.4. Кундузгу -  сырттан (кечки) окуу формасында аудиториялык 

сабактардын келему жумасына 16 сааттан кем болбошу керек.

- П.4.5. Сырттан окуу формасында студентке окутуучу менен отулуучу 

сабактын келему бир жылга 160 сааттан кем эмес болууга тийиш- деп 

милдеттендирилген.

Стандарттын бул талаптарына ылайык, сырттан окутуу формасы 

аркылуу даярдоодо, студенттердин кесиптик компетенттуулугун 

калыптандыруу процессинде аралыктан окутуу технологиясын колдонуу эн 

маанилуу маселелердин бири болуп калды.

Демек, аны жацылоонун методикалык негиздерин изилдеп чыгуу 
в

зарылчылыгы теманын актуалдуулугун негиздейт.

3. Илимий жыйынтыктар.

Изилдееде педагогика илиминин онугушу учун маанилуу темондегудей 

жацы илимий негизделген теориялык жыйынтыктар келтирилген:

1-жыйынтык. Автор тарабынан сырттан окутуу формасы боюнча 

бакалаврларды даярдоодо аралыктан окутуу технологиясын колдонуунун 

манызын, ролун, ордун белгилее, анын учурдагы абалын талдоо, андагы 

проблемаларды аныктоо жана аны жацылоонун зарылчылыгы негизделген? 

(I - Глава).



2-жыйын тык. Математика курсу боюнча типтуу программанын 

негизинде жумушчу программа тузулуп, студенттерди аралыктан окутуу 

технологиясы аркылуу даярдоону уюшгуруунун педагогикалык шарттары 

аныкталды жана анын педагогикалык модели тузулду (II - Глава).

3-жыйынтык. Математика курсу боюнча студенттерди аралыктан 

окутуу технологиясын колдонуп даярдоонун технологиясы иштелип чыгып, 

анын негизинде аталган курс боюнча эки тилде жазылган электрондук окуу 

каражаты иштелип чыкты (II - Глава).

4-жыйынтык.  Курсту окутуунун технологиясынын педагогикалык 

моделин ишке ашырууга карата педагогикалык эксперимент жургузулду, 

жана жыйынтыктары талданды. Изилдоенун эксперименттик тажрый- 

басынын базасы болуп И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

университетинин алдындагы физика -  матемагикалык билим беруу жана 

маалыматтык технологиялар факультета, И. Арабаев атындагы мамлекеттик 

университетинин алдындагы кадрларды жогорулатуу жана кайра даярдоо 

институту, Ош мамлекеттик университеттери алынган (III - Глава).

4. Изилдввчунун диссертациясында жасалган тыянактарынын жана 

корутундуларынын ар бир жыйынтыгынын (илимий жобонун) 

негиздуулугунун жана ишенимдуулугунун даражасы.

1-жыйынтык. Изденуучу коюлган проблеманы чечмелоеде аралыктан 

окутуу технологиясын колдонуп даярдоого боюнча компетенттуулук
а

мамилеге багытталган ата мекендик жана чет элдик окумуштуулардын 

эмгектерине толук анализ жургузгон. Билим беруу пропессинде орду, ролу 

жана мааниси, аны уюштуруунун учурдагы абалын, проблемаларын 

аныктоо жана аны жоюнун жолдорунун зарылчылыгы далилденди.

2-жыйынтык. Жогорку окуу жайларынын студенттеринин аралыктан 

окутуу технологиясын колдонуп даярдоонун педагогикалык шарттары 

берилген. Ошондой эле, математика курсу боюнча аралыктан окутуу 

технологиясын колдонуп окутууда ар бир темага карата электрондук окуу 

каражаттын пайдаланышы эффекгивдуулугун жогорулатууда чон туртку



берери далилденген.

3-4-жыйынтыктар. Студенттерди аралыктан окутуу технологиясын 

колдонуп даярдоону уюштуруу, аны окуу процессине киргизуу боюнча 

окутуу технологиясы жана педагогикалык модели тузулду. Алынган 

методикалык иштелмелер ар кандай денгээлдеги конференцияларда, 

семинарларда талкууланып, озунун он баасын алып, жактырылган, 

изилдоонун жыйынтыктары тиешелуу басылмаларга акыркы жылдарда 

жарыяланып турган.

5. Диссергацияда чыгарылган ар бир илимий жыйынтыктыи 

(жобоиуи) жана изденуучунун корутундусуиун жацылыгынын денгээли.

1 - жыйыитык. Математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан 

окутуу технологиясын колдонуу менен даярдоонун зарылчылыгы 

негизделип, аны уюштуруунун абалы, проблемалары иликтенди.

2 - жыйыитык. Математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан 

окутуу технологиясын колдонуп даярдоого карата окутуунун мазмуну, аны 

окутуунун технологиясы, принциптери жана методдору-тандалып алынды.

3 - жыйыитык. Математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан 

окутуу технологиясын колдонуунун электрондук окуу каражаты, аны окуу 

процессинде колдонуунун педагогикалык модели иштелип чыкты;

4 - жыйыитык. Предметтик компетенцияны калыптандырууда тузулгон 

аралыктан окутуу технологиясынын процессинде, иштелип чыккан 

педагогикалык моделди колдонууда _ студенттердин предметтик 

компетенциясын естурууго жетишуу жаны илимий -  педагогикалык 

жыйынтык болуп эсептелет.

6. Актуалдуу маселеге тиешелуу теориялык жана ирикладдык 

милдеттерди чечууде алынган жыйыитыктардын ички биримдигине 

жана багытына баа беруу.

А.С. Турдакунованын “Математика профилиндеги бакалаврларды 

аралыктан окутуу технологиясы аркылуу даярдоонун методикалык 

негиздери” аттуу темадагы кандидатгык диссертациясында ар бир глава,



параграфтарында ички биримдик сакталган. Изилдвенун негизги бвлуктору 

логикалык жактан тыгыз байланышта жана негизги жетектеечу идеянын 

алдында турат. Алынган корутундулар, практикалык сунуштар педагогика 

илиминдеги теориялык жана методологиялык жоболор аркылуу негизделген.

7. Диссертациялык иштин практикалык мааниси (алынган 

жыйынтык-тардын практикалык мааниси).

Турдакунова Анархан Сейдилдаевнанын кандидаттык диссертация- 

сынын илимий жыйынтыктары теменкудей практикалык мааниге ээ:

-иштелип чыккан методикалык табылгалар аралыктан окутуу 

технологиясын колдонуу процессиндеги табигый карама -  каршылыктарды 

жецууго жардам берет;

-изилдоодон табылган педагогикалык шарттар бакалаврларды аралыктан 

окутуу технологиясын колдонуу процессинин эффекта в дуулугун 

жогорулатат;

- эки тилде жазылган электрондук окуу каражаты иштелип чыкты;

- тажрыйбада текшерилген педагогикалык модель башка предметтерди 

(физика, химия, биология ж. б.) окутууда да колдонууга болот.

Турдакунова Анархан Сейдилдаевнанын кандидаттык диссертациясынын 

материалдары:

- Кыргызстандын ЖОЖдорунда сапаттуу предметтик жана кесиптик

даярдыктарды берууде маанилуу сунуштарга ээ;
в

- математика курсу боюнча аралыктан окутуу технологиясын колдонуп 

кошумча маалыматты оз алдынча ездештуруу менен оз алдынча иштеосу 

жана кесиптик компетенттуулугу жогорулап, кошумча кесиптик сапаттарды 

ездоштурууго мумкунчулук алышат, езунун компетенттуулугун енуктурууге 

мумкундук берет.

Диссертациялык иштин материалдары томонку докумен гтерде жана 

методикалык иштелмелерде: И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

университетинин алдындагы физика -  математикалык билим беруу жана* 

маалыматтык технологиялар факультети, И. Арабаев атындагы мамлекеттик



университетинин алдындагы кадрларды жогорулатуу жана кайра даярдоо 

институту, Ош мамлекеттик университетинин биринчи курстарын окутууда 

колдонулган.

- Изилдоонун жыйынтыктарын ишке киргизууд© темендвгудей оц 

натыйжалар алынган:

- бакалаврларды даярдоодо математика курсу боюнча аралыктан 

окутуу технологиясын колдонууда ез алдынча билим алуусунун нрактикалык 

маанисин ачуу зарылдыгына комок корсетот;

-бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясын колдонуу студенттин 

ез алдынча билим алуусунун электрондук окуу каражаты болуу менен, 

аларга ьщгайлуу шарттарды камсыздайт;

- кафедралардын окуу планына, сабактардын жугуртмосуне студенттер 

учун оз алдынча консультацияларды откорууну жана алар менен кайтарым 

байланышты уюштурууга мумкундук берет;

- кафедралар аралык интеграциялык тапшырмалардын системасын 

иштеп чыгууга жар дам берет;

- бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясын колдонуп даярдоодо 

ез алдынча билим алуунун методу менен контролдоого мумкундук берет;

- заманбап компьютердик программалар менен математика курсун оз

алдынча билим алууда математикалык аппаратты колдонуу студенттердин

кызыгуусун (мотивациясын) арттырат, алардын математика курсу боюнча
в

предметтик компетенттуулугун калыптандырууга мумкундук берет.

8.Диссертациянын негизги жоболорунун жана жыйынтыкгарынын 

жарыяланышы (аппробацияланышы).

Диссертациянын мазмуну толук бойдон автордун томонку эмгектеринде 

жарыяланган:

О ку у - ivi ето д и ка л ы к ко л до н молор:

1. Турдакунова, А.С. “Алгебра жана геометрия сабактары боюнча 

окуу - методикалык комплекс” [Текст] /А.С. Турдакунова, Дж.Молдобаев, 

Ш.Алиев. - Бишкек, 2014.-1-55- б.



2.Турдакунова, А.С. Математикалык анализ курсу. Дифференциалдык 

эсептоелордун негиздери. I-болум. [Текст]: Эки тилде жазылган электрондук 
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