
Г. С. Султанбаеванын 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы 

менен методикасы (математика) адистиги боюнча илимдин кандидаттык 

окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылган «Маалыматтык 

технологияны пайдаланып математик бакалаврлардын изилдеечулук 

компетенциясын енуктуруу» деген темадагы диссертациясы боюнча 

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин, И. Арабаев 

атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы педагогика 

илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу 

боюнча уюштурулган Д , 13.18.577 диссертациялык кецеши тарабынан 

дайындалган эксперттик комиссиянын
BYTYMY

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

комиссиянын мучелору п.и.д., профессор Терогелдиева К.М., п.и.д., 

профессор Мааткеримов Н.О.

Изилдеечу Г.С. Султанбаева тарабынан даярдалган 13.00.02 -  

окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) 

адистиги боюнча «Маалыматтык технологияны пайдаланып математик 

бакалаврлардын изилдеечулук компетенциясын енуктуруу» деген темадагы 

кандидаттык диссертациясы менен таанышып чыгып, темендегудей бутумге 

келди:

1. Диссертациялык кецеште коргоого укук берилген адистикке 

диссертациянын мазмунунун дал келиши.

Г.С. Султанбаева тарабынан сунушталган 13.00.02 -  окутуунун жана 

тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистиги боюнча 

«Маалыматтык технологияны пайдаланып математик бакалаврлардын 

изилдеечулук компетенциясын енуктуруу» деген темадагы кандидаттык 

диссертациясы окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы 

(математика) адистигинин талаптарына жооп берет. Аткарылган изилдееде 

бакалавриатта окуган экинчи, учунчу курстун студенттеринин маалыматтык
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технологияны пайдаланып, алардын изилдеечулук компетенциясын 

енуктуруу жолдорун чечууге аракет жасалган. Ошол себептен бул 

диссертациялык иш Д 13.18.577 диссертациялык кецештин профилине туура 

келет. Диссертациялык иште маалыматтык жана портфолио технологиялары 

пай д аланы л гаи. Бул аралыктан окутан студенттердин билим сапатынын 

натыйжалуулугун жогорулатуу менен математикалык анализ курсун 

окутуунун мисалында ишке ашырылган. Бул проблема 13.00.02 -  окутуунун 

жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) 
адистигинин паспорту менен дал келет.

Диссертациялык иштин максаты: аралыктан окуу формасындагы 

математик бакалаврлардын изилдоочулук компетенциясын онуктуруунун 

илимий-методикалык жолдорун маалыматтык технологияны пайдалануу 

менен ишке ашыруу делип, изилдее ишинин темасына ылайык туура 

коюлган. Ошондуктан, диссертант тарабынан темендегу милдеттерди чечуу 

сунуш кылынган:

1. Илимий-методикалык адабияттардагы проблеманын изилденишинин 

абалына, учурда республикада колдонулуп жаткан окуу программаларына, 

аралыктан окутуу формасында математик бакалаврлардын окуу-изилдее
л

ишин уюштуруу маселесинин чечилишине анализ жургузуу.

Бардык педагогикалык изилдеелерге тиешелуу салттуу 1-чи милдет -  

чечиле турган кейгойдун учурдагы абалына талдоо жургузулуп, керектуу 

илимий жыйынтыктар алынган.

2. Педагогикалык багыттагы ЖОЖдордо аралыктан окутуу формасында 

келечектеги математик бакалаврлардын изилдеечулук компетенцияларына 

байланыштуу тушунуктерду аныктоо.

2-чи милдет изилдеенун максатына шайкеш келет, анткени изилдеечулук 

компетенциялардын курамынын тузумдук элементтери тандалып алынган.

3. Билим беруунун виртуалдык чейресунде портфолио технологиясын 

колдонуу менен “Математикалык анализ” дисциплинасынын мисалында 

математик бакалаврлардын изилдеечулук компетенцияларын енуктуруунун
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моделин жана аны турмушка ашырууга карата методикалык сунуштарды 

иштеп чыгуу.

3- чу милдет даты максатка ылайык коюлуп, иштелип чыга турган 

моделдин жана жузеге ашырууга сунушталган методиканы кандай 

шарттарда аткарылышы такталган.

4. Иштелип чыккан моделдин жана методикалык сунуштардын 

эффективдуулугун педагогикалык экспериментте текшеруу.

4- чу милдет дагы эле педагогикалык изилдвелерге салттуу милдет болуп 

эсептелет, анткени изденуучу иштеп чыккан модель менен методиканын 

эффективдуулугун математикалык статистикалык ыкмалардын жардамы 

менен далилдептир.

Диссертациялык иштин изилдее объектиси катары математикалык 

багытта окуган экинчи, учунчу курстун студенттерине математиканы окутуу 

процессинде алардын изилдоечулук компетенцияларын калыптандыруу жана 

енуктуруу болуп эсептелет.

Изилдеенун предмети -  маалыматтык технологияларды колдонуп 

аралыктан окуу формасында болонок математик бакалаврлардын 

изилдоечулук компетенциясын енуктуруу.

Булар 13.00.02 -  окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен 

методикасы (математика) адистиги боюнча изилдеенун талаптарына жооп 

берет.

2. Диссертациянын темасынын актуалдуулугу.
Билим беруунун сапатын жогорулатуу, жацы коомдун талабына 

шайкеш келген адистерди даярдоо проблемалары азыр ете курч мунезге ээ. 

Бул проблемаларды чечууге мамлекет жана Билим беруу министрлиги 

тарабынан бир кыйла маанилуу документтер кабыл алынууда. 2011-жылдын 

23-августундагы № 496 токтомунун чечими менен жогорку кесиптик билим 

беруунун эки децгээлдуу структурасын киргизуусу болонок мугалимдердин 

изилдоечулук компетенцияларын енуктуруусун кароого туртку берди. Ушул 

концепцияны эске алып мугалимдик кесипке даярдоону иштелип чыккан
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изилдвечулук компетенцияларды енуктуруу моделдин негизинде тузулген 

практикалык сунуштоолорду жайылтуу керектиги бул жумуштун негизги 
езвгу катары кабыл алынган.

Билим беруу системасында математика негизги предметтердин бири 

жана окуучуларды рационалдуу ой жугуртууге тарбиялоонун негизги 

инструменти экендиги талашсыз. Ошондой эле математикалык анализди 

ездештуруу кунделук турмушта практикалык маселелерди чечуу- 

де педагогикалык принциптерге таянуу изилдвечулук компетенцияларды 

калыптандырууда чоц роль ойнойт.

Математикалык билим беруунун негизги баалуулугу болуп, болонок 

бакалавр математиктерди аралыктан окутуу шартында изилдее иштерин 

уюштурууда теменку шарттар орун алган: маалыматтык технологияларды 

колдонуп изилдвечулук компетенцияны калыптандыруу проблемасы окутуу 

ишмердигинде толук чечилбегендиктен аралыктан окутуу процессинде 

студент менен окутуучунун, студент менен студенттин ортосундагы вз ара 

байланыш активдуу ишке ашпай жаткандыктан, натыйжада алар кийин 

мектепте жаш адистер математиканы жетишсиз децгээлде окутуу терс 

таасири тиет. Ошондой эле болонок математик бакалаврлардын
А

изилдвечулук компетенцияларын калыптандыруу жана енуктуруу боюнча 

аралыктан окуу шартында комплекстуу изилдеелер жургузулген эмес жана 

практикалык тажрыйбалар жетишсиз. Мындай жагдайлар изилдеенун 

актуалдуу экенин керсетуп турат.

3. Алынган илимий жыйынтыктар.

Диссертациялык иште илимий жактан негизделген темендегу жацы 

теориялык жыйынтыктардын топтому алынган жана алардын педагогика 

илиминин енугушу учун мааниси зор:

1-жыйынтык. Автор тарабынан жогорку педагогикалык билим беруу 

системасында болонок математик бакалавриаттын студенттерине 

изилдвечулук ишмердигин уюштуруунун учурдагы абалы талданган. 

Жогорку математиканы окутуу процессинде студенттерге изилдвечулук
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компетенцияларды калыптандыруу жана енуктуруу ой жугуртуунун башкы 

логикалык формаларына (математикалык тушунуктер, пикирлее, себептик- 

натыйжалуу байланыштар, жалпылоо, ой корутуу ж.б.), эрежелерине 

усулдарына жана принциптерине кез каранды болуп таянары тастыкталган 
(1-глава).

2- жыйынтык. “Изилдее компетенциясы”, “изилдоечулук 

компетенциялар” жана “изилдоечулук компетентуулуктун” аныктамалары 

берилип, “изилдоечулук компетенция” тушунугунун инварианттык ядросу 

аныкталган. Болонок математик бакалаврлардын кесиптик-колдонмо 

маанилуулугу боюнча талдоо жургузуу менен изилдоечулук усулдар жана 

ыкмалардын (божомолдоо, абстракциялоо, талдоо, синтездее, аналогия, 

салыштыруу, индукция, дедукция, сандык жана сапаттык сыпаттоо, 

далилдее, атайын математикалык ыкмалар ж.б.) ролу жана орундары 

такталып керсетулген (П-глава § 2.1, § 2.2).

3- жыйынтык. Азыркы учурдагы университеттерде аралыктан 

окутуунун виртуалдык чейресунде топтолгон койгейлер талдоого алынып, 

аларды жоюу, математикалык анализ дисциплинасын окутуунун абалын 

студенттердин изилдоечулук компетенцияларын жетилтуу жардамы менен 

жакшыртууга тыянактар бёлгиленген (П-глава § 2.3).

4- жыйынтык. Математикалык анализ дисциплинасын окутууда 

изилдоечулук компетенцияларды, студенттердин ез алдынча таанып 

билуучулук кызыгууларын калыптандыруу, маалыматтык жана портфолио 

технологияларын колдонуу системасын моделдештирууде математикалык 

анализди кесипке багыттап окутууда изилдоечулук компетенттуулуктун 

децгээлин аныктоо учун керсеткучтер (жогорку, орто жана теменку) 

аныкталган жана алардын негизинде студенттердин ез алдынча иштеесу 

учун дифференцирленген тапшырмаларды тандап алуунун критерийлери 

сунушталган (Ш-глава § 3.1).

5- жыйынтык. Изилдоечулук компетенцияларды калыптандыруу жана 

енуктуруу максатын аткарууга, студенттер учун адекваттуу окуу
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тапшырмалары иштелген жана практикада апробациядан етуп текшерилген. 

Болонок математика мугалимдердин изилдеечулук компетенцияларын 

енуктуруунун методикалык жактан камсыздоону сунушталган 

каражаттардын натыйжалуулугун эксперименталдык окутууда текшеруу, 

баалоо, кортундулоо, жыйынтыктарын математикалык статистикалык 

ыкмалар менен айкындоо, практикалык сунуштарды беруу ишке ашырылган.

4. Изденуучунун диссертациясында жасалган тыянактардын, 
корутундулардын жана жыйынтыктардын (илимий жобонун) 
негиздуулугунун жана ишенимдуулугунун даражасы.

1- жыйынтык. Изденуучу коюлган проблеманы чечмелоодо 

компетентуулук мамилеге багытталган окутууга етууде ата мекендик жана 

чет елке лук окумуштуулардын эмгектерине талдоо жургузген. Жогорку 

математиканы окутуу процессинде студенттерге изилдоечулук 

компетенцияларды калыптоо жана енуктурууд© аныкталган ой жугуртуунун 

башкы логикалык формалары, объекттин же кубулуштун мацызын таанып 

билуунун диалектикалык ыкмаларынын катарына киргизген. Ошондуктан, 

изденуучунун бул илимий-методикалык жобосунун негиздуулугу менен 

ишенимдуулугу философиялык жана методологиялык пайдубалга таянат.

2- жыйынтык. Изилдееде “Математикалык анализ” курсун окутуу

процессинде болонок математик бакалаврлардын изилдоечулук 

компетенцияларын калыптандыруучу негизги тушунуктерге аныктамалар, 

математик бакалаврлардын изилдоечулук компетенцияларын 

енуктуруунун актуалдуулугу, изилдеечулук компетенциянын

салыштырмалуу анализи, изилдеечулук компетенциянын калыптандыруу 

этаптары берилген. Философиялык, психологиялык-педагогикалык жана 

математикалык адабияттарды талдоонун негизинде изилдеечулук 

методдордун жана ыкмалардын, ишенимдуу булактарга 

ылайыкташтырылып, ролу жана орундары керсетулген.

3- 4 - жыйынтыктар. Кептеген илимий-методикалык эмгектерди 

талдоонун негизинде изденуучу диссертациялык изилдеесунде
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“Математикалык анализ” курсу боюнча болонок математик бакалаврлардын 

-  изилдеечулук компетенцияларын енуктуруу иштерин уюштуруунун

эффективдуулугун камсыз кылуучу моделди изденуучу иштеп чыккан. Анын 

тузулушундо: максаты, мазмуну, милдеттери, керектелуучу материалдар, 

документтер менен каражаттар, курс боюнча студенттик портфолио жана 

аларды колдонуу методикасы сунушталган. Ошондой эле, математика 

сабагын етууде ар бир темага карата электрондук колдонмонун 

пайдаланышы окутуунун эффективдуулугун жогорулатууда чоц туртку 

болгондугу корсотулуп, турдуу ыкмаларда берилген.

5-жыйынтык. Маалыматтык жана портфолио технологияларды 

колдонуу менен студенттердин изилдеечулук компетенцияларын 

енуктурууде, алардын математикалык анализ боюнча билим сапатын 

жетилтуу, практикалык жактан атайын педагогикалык сыноолордон 

(комплекстуу тестирлее) еткерулген. Диссертацияда аталган иш-чаралардын 

мацызы кецири чечмеленген жана педагогикалык экспериментте 

далилденгендиктен бул жыйынтыктын негиздуулугунун даражасы жогору.

5. Изденуучунун диссертациясында жасалган тыянактарынын 

жана корутундуларынын ар бир жыйынтыгынын жанылыгынын 

даражасы.
1- жыйынтык. Болонок математик бакалаврларларга математиканы 

окутууда учурдагы окутуу абалы изилденип, изилдеечулук компетенциялар 

боюнча проблемалары аныкталып, студенттердин таанып-билуу жана 

изилдое иштерин жургузууге кызыгуусун калыптандыруунун педагогикалык 

негиздерин ачылып берилишинин жацылыгынын даражасы орто децгээлде.

2- жыйынтык. Педагогикалык багыттагы ЖОЖдордо аралыктан 

окутуу шартында келечектеги математик бакалаврлардын изилдеечулук 

компетенцияларын калыптандыруу жана енуктуруу жацы илимий жыйынтык 

деп айтууга негиз берет.

3- 4-жыйынтыктар. “Математикалык анализ” курсун окутууда 

маалыматтык технологияларын билим беруунун виртуалдык чейресунде
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колдонуу студенттердин изилдеечулук компетенцияларын енуктуруу боюнча 

алынган натыйжанын жацылыгын далилдейт. Ошондой эле ЖОЖдордо 

портфолио технологиясын аралыктан окуу шартында колдонуунун 

методикасын иштеп чыгуу жацы илимий жыйынтык болуп эсептелет.

5-жыйынтык. Изилдеенун эксперименттик тажрыйбасынын базасы 

болуп И.Арабаев ат. КМУнун Физика-математикалык билим беруу жана 

маалыматтык технологиялар факультета, И.Арабаев ат. КМУнун 

Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо Институту 

жана К.Тыныстанов ат. ЫМУнун математика жана информациялык 

технологиялар факультеттери алынган. Педагогикалык эксперименттин 

жыйынтыктары математикалык статистикалык ыкмалардын жардамы менен 

эсептелип, эксперименттик топтордогу студенттердин изилдеечулук 

компетенциялары текшеруучу топтордун студенттерине Караганда дээрлик 

жогору онуктурулгендугу далилденген.

6. Актуалдуу маселеге тиешелуу теориялык жана прикладдык 

милдеттерди чечууде алынган жыйынтыктардын ички биримдигине 

жана багытына баа беруу.
Г.С. Султанбаеванын «Маалыматтык технологияны пайдаланып

*ч

математик бакалаврлардын изилдеечулук компетенциясын енуктуруу» деген 

темадагы кандидаттык диссертациясында ар бир глава, параграфтарында 

ички биримдик сакталган. Изилдеенун негизги белуктеру бири-бири менен 

логикалык жактан тыгыз байланышта жана негизги жетектеечу идеянын 

алкагына баш ийип турат. Алынган корутундулар, практикалык сунуштар 

педагогика илиминдеги теориялык жана методологиялык жоболор аркылуу 

негизделген.

7. Диссертациялык иштин практикалык мааниси (алынган 

жыйынтыктардын практикалык мааниси) Султанбаева Гульмира 

Салымбаевнанын кандидаттык диссертациясынын илимий жыйынтыктары 

теменкудей практикалык мааниге ээ:
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математикалык анализ боюнча изилдеечулук компетенцияларды 

калыптандыруу учун сунушталган электрондук окуу программаларды 

(курстардын программалары, проектилердин темалары, тапшырмалардын 

берилиштери ж.б.) математик бакалаврларды даярдоодо колдонууга болот.

педагогикалык окуу жайында математиканы окутууда студенттердин оз 

алдынча иштерин уюштуруу учун AVN виртуалдык чейресун колдонуу 

методикасы иштелип чыккан;

ЖОЖдо аралыктан окуу формасында портфолио технологиясын 

пайдалануу математик бакалаврлардын изилдеечулук компетенциясын 

жогорулатат;

башка багытта окутан студенттердин оз алдынча иштерин уюштурууда 

виртуалдык билим беруу чейресун киргизуу учун маалыматтык- 

коммуникативдик чейренун мазмунун, структурасын жана принциптерин 

колдонсо болот.

Изденуучу тарабынан иштелип чыккан сунуштоолор математик 

бакалаврлардын экинчи, учунчу курстарынын студенттерине жана 

окутуучуларга, математика мугалимдерине методикалык жардам керсете 

алат.

Султанбаева Гульмира Салымбаевнанын кандидаттык

диссертациясынын материалдары:
- аралыктан окуу процессинде студенттердин изилдеечулук

компетенцияларын калыптоо менен енуктуруу портфолио технологияларын 

пайдалануу менен математик бакалаврлардын математикага болгон 

кызыгууларын кучетуп, кайтарым байланышты ашырууга мумкундук берет;

-  болонок мугалимдердин изилдеечулук компетенцияларын енуктуруу

моделин колдонуп педагогикалык ЖОЖдордо математикалык

дисциплиналарыды окутууда студент менен окутуучунун ортосунда 

кызматташтырууну уюштуруу студенттин жетишуусунун сапатын камсыз

кылууга шарт тузет;
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-  изилдеечулук компетенцияларды ©нуктуруунун ебелгелеру

^  ' (енуктуруучулук жана тарбиялоочулук, окутууга оптималдуу шарт тузуу, ац-

сезимдуу жана чыгармачыл активдуулук, окутуудан ©зу окуп уйренууг© 

. отуу, окутуунун интерактивдуулугу, окутууну компьютерлештируу) жана

портфолио технологиясын колдонуу математиканы окутууда

бакалаврлардын билим денгээлин жогорулатууга мумкундук берет;

-  экинчи жана учунчу курсттун математикалык анализ предметинин 

мисалында иштелип чыккан маселелердин жыйнактары портфолио 

технологиясын пайдалануу менен бакалаврлардын окуу жетишкендиктерин 

баалоо менен катар алардын билимдерин текшерууну жакшыртат;

-  болонок бакалаврлардын изилдеечулук компетенцияларын калыптоо оз 

алдынча чыгармачыл иш-аракеттерине, оз алдынчалыктын онугушун© жана

, озун-озу козомолдоо кондумдорун калыптандырууга жардам берет.

Изилдоонун жыйынтыктарын ишке киргизууд© томондогудой оц 

натыйжалар алынган:

-  математиканы окутуунун колдонмолуулугун арттыруу, анын 

практикалык маанисин ачуу зарылдыгына изилдеечулук компетенциялардын 

енугушу комок керсетет;
*ч

ИКга ээ болгон болонок бакалаврлардын ездук портфолиосун 

жактоодо оз алдынча иштери менен тайпалаштарын тааныштырууга 
мумкундук берет;

. -  ИКды андан ары енуктурууге студент менен студент, окутуучу менен

студент арасындагы байланышты жогорулатууга жардам берет.

Автор тарабынан иштелип чыккан аралыктан окутууда маалыматтык 

жана портфолио технологияларын колдонуу менен окутуу математик 

бакалаврлардын окуу жетишкендиктеринин таанып билуу кондумдорун 

калыптандырууда ийгиликтуу пайдаланууга болот.

8. Диссертациянын негизги жоболорунун жана жыйынтык- 
тарынын жарыяланышы (аппробацияланышы).
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Диссертациянын негизги мазмуну автордун теменку эмгектеринде 

жарыяланган:

Окуу-методикалык колдонмолор:
1. Султанбаева Г.С. Архитектура вычислительных систем: учебно

методическое пособие [Текст] / Г.С. Султанбаева, Л.Ж. Садыкова. - Бишкек, 
2015-154 с.

2. Султанбаева Г. С. Математическая логика в упражнениях и задачах 

(Алгебра высказываний) учебное пособие [Текст] / А.М. Аликова, У.К. 

Капарова, Г.С.Султанбаева. Бишкек, 2017.-132 с.

Йлимий-методикалык макалалар:
1. Султанбаева, Г. С. Информационно-коммуникационная образователь

ная среда в профессиональной подготовке студентов [Текст] / 

Г.С.Султанбаева // Вестник КГУ им. И. Арабаева. - 2015. № 2. - С. 40-41.

2. Султанбаева, Г.С. Маалыматтык-коммуникациялык чейренун кара- 

жаттары менен педагогикалык жогорку окуу жайларында студенттердин 

математиканы окутуу процессии уюштуруунун жана изилдеочулук 

компетенциясын тузуунун езгечелуктеру [Текст] / Г.С.Султанбаева, Дж.У. 

Байсалов // Известия вузов.- Бишкек, 2016. № 5. - С. 233-235.

3. Султанбаева, Г.С. Студенттердин билим беруудегу портфолиосунун 

жургузуусунун оптималдык убакты жана рационалдык структурасы [Текст] / 

Дж.У.Байсалов, Г.С.Султанбаева // ОшМУнун Жарчысы. -  Ош, 2016. -  № 2. 
-68-71 бб.

4. Султанбаева, Г.С. Изилдеочулук компетенциянын тушунуктеру жана 

педагогикалык-психологиялык мааниси [Текст] / Г.С.Султанбаева // 

С.Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы. -  Нарын, 2016. -  № 2-3. -  197-199- 
бб.

5. Султанбаева, Г.С. AVN чойресунун интерфейстерин жана билим 

беруучулук портфолиону пайдалануу менен изилдеечулук компетенциялар- 

ды калыптандыруу [Текст] / Г.С.Султанбаева Ж.К. Барганалиева // С.Наама

тов атындагы НМУнун Жарчысы. -  Нарын, 2016. -  № 2-3. -  200-201-66.
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/

6. Султанбаева Г.С. Психолого-педагогическое понятие “исследова-

-  тельской компетенции” [Текст] / Дж.У.Байсалов, Г.С.Султанбаева //

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. -  Москва, 2016. - 

№ 12 IV .-С . 14-16.

7. Султанбаева Г.С. Возможности содержания математики при 

формировании исследовательских компетенций [Текст] / Г.С.Султанбаева // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. -  Москва, 2017. - 

№4 II. -С . 110-111.

8. Султанбаева Г.С. Билим беруучулук портфолионун технологиясы 

[Текст] / Г.С.Султанбаева // Ж.Баласагын атындагы КУУ Жарчысы. -  

Бишкек, атайын чыг. 2017. 56-58-66.

9. Султанбаева Г.С. Математиканы окутууда маалыматтык- 

коммуникациялык каражаттарга коюлган талаптар [Текст] / Г.С.Султанбаева 

// И.Арабаев атындагы КМУ Жарчысы.- Бишкек, 2017. - № 1. 184-186-66.

10. Султанбаева Г.С. Технология портфолио как средство формирования 

исследовательских компетенций будущих бакалавров математиков// 

Современные наукоемкие технологии. -  Москва, 2017.- № 6. - С. 238-243.

9. Автореферат менен диссертациялык иштин мазмунунун дал
А

келиши.

Авторефераттын мазмуну диссертациянын мазмунуна негизинен дал 

келет. Авторефераттын резюмелери мамлекеттик, расмий жана англис 

тилдеринде бирдей жазылган.

10. Жетектеечу мекеме менен расмий опоненттерди сунуштоонун 

негиздуулугу.
Диссертациялык кецештин комиссиясы талкууланган кандидаттык 

диссертация боюнча томонкулерду сунуштайт:

• Жетектеечу мекеме катары -  Ош мамлекеттик университетинин 
“Математика, информатика аны окутуунун технологиясы жана билим беруу 
менеджменти” кафедрасы. Анткени бул кафедрада 1 профессор, 4 илимдин
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кандидаттары иштейт, математиканы окутуунун жана тарбиялоонун 
теориясы менен методикасы боюнча тажрыйбалуу окумуштуулар бар.

Биринчи расмий оппонент катары-педагогика илимдеринин доктору, 
профессор Акматкулов Асылбек Акматкулович. Адистиги 13.00.02. 
окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика). 
Иштеген жери: И. Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин, 
профессору. Корголуучу диссертациянын темасына жакын эмгектери 
темонкулер:

1. Акматкулов А.А. Методы углубления и расширения студентов по 
фундаментальным понятиям математики: Пособие для преподавателей 
математики вузов/Под ред Бекбоева И.Б.- Бишкек, 2006. - 219 с.

2. Акматкулов А.А. Математичекий анализ. Теория и ее исполь
зование для решения задач/ Изд-во КГТУ им. И.Раззакова. -  Бишкек 2001. - 
182 с.

3. Акматкулов А.А. Обучение построению моделей и умениям 
провести вычислительный расчет. [Текст] Интернаука. Научный журнал, № 
4(8).-М.: 2017.-С. 43-46.

Экинчи расмий оппонент катары -  педагогика илимдеринин кандидаты 
Биймурсаева Бурулбубу Молдосалиевна. Адистиги 13.00.02. окутуунун жана 
тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика). Иштеген жери: С. 
Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, математика жана 
информатика кафедрасынын кафедра башчысы, доцент. Корголуучу 
диссертациянын темасына жакын эмгектери темонкулер:

1. Биймурсаева Б.М. Информатика предмета боюнча электрондук

сездук тузуу жана аны пайдалануунун ынгайлуулугу [Текст] / Б.М. 

Биймурсаева // Ысык-Кел университетинин Жарчысы, 2013, № 35 -218-220- 

б.

2. Биймурсаева Б.М. Дидактические аспекты применения инфор

мационных технологий в процессе обучения математике [Текст] / Б.М. 

Биймурсаева // Молодой ученый. -  Москва, 2016. - № 20.2 -  С. 24-26.

3. Биймурсаева Б.М. Исползование информационных технологий на 

уроках математики [Текст] / Б.М. Биймурсаева, Салыкова Ж.М. // Вестник 

Ошского гуманитарного педагогического института. -  Ош, 2015. - № 2 -  С. 

41-44.

13



Комиссия сунушталган диссертацияны жана документтерди талдоонун 

натыйжасында Г.С. Султанбаеванын «Маалыматтык технологияны 

пайдаланып математик бакалаврлардын изилдеочулук компетенциясын 

онуктуруу» темасындагы 13.00.02 -  окутуунун жана тарбиялоонун теориясы 

менен методикасы (математика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу максатында жазылган 

диссертациясын Д 13.18.577 диссертациялык кецешинде коргоого сунуш 

кылат.

п.и.д., профессор Акматкулов А.А.

п.и.д., профессор Терегелдиева К.М. 

п.и.д., профессор Мааткеримов Н.О.

Комиссиянын мучелорунун колун тастыктайм:
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