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Д. 13.18.577 Диссертациялык кецещинян желдомосу менен Ош МУнун 
«Математиканы, информативны окутуунун технологиялары жана билим 
беруудегу менеджмент» кафедрасы жетектеечу мекеме катары Султанбаева 
Гульмира Салымбаевнанын «Маалыматтык технологияны пайдаланып 
математик бакалаврлардын изилдеечулук компетенциясын енуктуруу» 
темасындагы 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен 
методикасы (математика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин 
кандидаты илимий даражасын изденип алуу учун жазылган диссертациясына 
жазган

ПИКИРИ

Е Диссертациянын мазмунунун адистикке 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» темасындагы кандидаттык 
диссертациясы толугу менен ' математиканы окутуунун методикасы 
адистигинин талаптарынын алкагында аткарылган иш. Бул иште, жогорку 
окуу жайларда маалыматтык технологияны колдонуп болочок математик 
бакалаврлардын изилдеечулук компетенциясын калыптандыруу маселеси 
каралган. Ошол себептен бул диссертациялык иш Д. 13.1.8.577
Диссертациялык кецешинин профилине туура келет.

Диссертациялык иште педагогикалык билим беруу багыты боюнча 
2015-жылдагы мамлекеттик стандартный талаптарына ылайык болочок 
математик мугалимдин изилдеечулук компетенциясын маалыматтык жана 
портфолио технологиялары колдонуп енуктуруу методикасы н иштеп чыгуу 
проблемасы негизделген. Бул проблема 13.00.02 -  окутуунун жана
тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистигинин 
паспорту менен дал келет.

2. Диссертациянын темасынын актуалдуулугу.
Кыргыз Республикасынын вкметунун 2011-жылдын 23-

августундагы №496 токтомунун негизинде жогорку кесиптик билим 
беруунун эки денгээлдуу структурасынын кийрилиши болочок
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мугалимдердин кесиптик компетенцияларын, анын ичинде окуу- 
изилдеечулук компетенцияларын калыптандыруу талабын кой гон. 
Студенттердин турмуштук жана кесиптик проблемаларды чечууге даярдыгы 
кебунче жеке сапаттарына, оз алдынча билим алуу аракетине жана 
изилдеечулук компетенцияларынын калыптануу децгээлине байланыштуу. 
Заманбап билим беруунун негизги тенденцияларынын бири катары 
аралыктан окутуу технологиясы дуйнелук практикада ийгиликтуу ишке 
аш ы ры лы п  ж атат. У м урда п ракти ка  к е р с е т к е н д е й , ар ал ы ктан  окутуу
технологиясын пайдалануу аркылуу студенттердин изилдеечулук 
компетенцияларын енуктуруу проблемасы актуалдуу бойдон калууда жана 
анын чечилиши кошумча илимий негиздееге, тактоого жана толуктоолорду 
киргизууге муктаж. Айтылган проблеманы чечуу зарылдыгы диссертациялык 
изилдеенун темасынын актуалдуулугун шарттап «Маалыматтык 
технологияны пайдаланып математик бакалаврлардын изилдеечулук 
компетенциясын енуктуруу» деген аталышта аныктоого негиз болгон. 
Изилдее темасынын алкагында теменку милдеттердин чечуу зарылдыгы 
белгиленген:
- илимий-методикалык адабияттардагы проблеманын изилденишинин 
абалына, учурда республикада колдонулуп жаткан окуу программаларына, 
аралыктан окутуу формасында математик бакалаврлардын изилдее 
ишмердигинин уюштуруу маселесинин чечилишине анализ жургузуу;
- педагогикалык багыттагы ЖОЖдордогу аралыктан окутуу формасында 
болочок математик бакалаврлардын окуу-изилдеечулук компетенцияларына 
байланыштуу тушунуктердун мазмунун аныктоо;
- билим беруунун виртуалдык чейресунде болочок математик
бакалаврлардын маалыматтык жана портфолио технологияларын колдонуу 
менен “Математикалык анализ” дисциплинасынын мисалында алардын окуу- 
изилдеечулук компетенцияларын калыптандыруу менен енуктуруунун 
моделин жана аны окуу процессине киргизуу учун методикалык сунуштарды 
иштеп чыгуу
- иштелип чыккан моделдин жана методикалык сунуштардын
эффективдуулугун педагогикалык эксперимент аркылуу текшеруу.

3. Изилдеенун илимий жоболорунун, жыйынтыктарынын жана 
сунуштарынын негизделиш даражасы.

Диссертацияда иштелип чыккан илимий жоболор, жалпы жыйынтыктар 
жана практикалык сунуштар педагогикалык изилдеенун методологиясына, 
анын талаптарына ылайык негизделген. Илимий жоболордун, тыянак- 
жыйынтыктардын жана корутундулардын негизделиш даражасы алардын 
педагогиканын фундаменталдык теорияларына катышы жана педагогикалык 
эксперименттин жыйынтыктары менен мунезделет.

Диссертациянын структуралык тузуму андагы коюлган милдеттерге



дал келип, ар биринин чечилиши логикалык ырааттуулукта, удаалаштыкта 
керсетулген. Диссертациялык иш киришууден, уч главадан, жалпы 
корутундудан, колдонулган адабияттардын тизмесинен жана тиркемелерден 
тарах.

Киришуу белумунде диссертант тандалып алынган теманын 
актуалдуулугу, максаты жана милдеттери, илимий жанылыгы. теориялык 
жана практикалык мааниси, изденуучунун жеке салымы, коргоого коюлуучу 
негизги жоболор, апробацияланышы тууралуу маалыматтарды берген.

Биринчи глава «Математиканы окутууда студенттердин изилдеечулук 
компетенцияларын енуктуруунун мааниси» деп аталып, изилдеенун 
проблемасы боюнча педагогикалык, психолотиялык жана усулдук 
адабияттарга жана булактарга теориялык талдоо жургузулуп, жогорку 
педагогикалык билим беруу системасында болочок математик 
бакалаврлардын изилдеечулук ишмердигин уюштуруунун у чур даты абалы 
иликтенген. Изилдеенун тушунуктук аппаратына талдоо жургузулуп базалык 
аныктамалар кабыл алынган, “изилдеечулук компетенция” тушунугунун 
инварианттык ядросу аныкталган. У шута чейинки педагогикалык
изилдеелерде изилдеечулук компетенцияны енуктуруунун педагогикалык 
шарттарына, анын калыптануу денгээлдерине жана керсеткучтеруне 
салыштырма талдоо жургузулген.

Аралыктан окутуу, билим беруучу портфолио тушунуктеру талданып 
студенттик портфолио аркылуу AVN виртуалдык билим беруу чейресунде 
студенттердин изилдеечулук компетенциясын енуктуруу маселеси каралган.

Экинчи глава “Маалыматтык-коммуникациялык каражаттарды колдонуу 
менен бакалаврлардын изилдеечулук компетенцияларын енуктуруунун 
технологиясы” деп аталып, анда болочок математик бакалаврлардын 
изилдеечулук компетенциясын AVN виртуалдык билим беруу чейресунде 
студенттик портфолио технологиясын киргизуу менен калыптандыруу жана 
андан ары енуктуруу процессинин модели тузулген. Педагогикалык ЖОЖдо 
математиканы окутуу процессинде маалыматтык-коммуникациялык чейрену 
колдонуунун, студенттердин изилдеечулук компетенциясын енуктуруунун 
педагогикалык шарттары аныкталган. Студенттик портфолио технологиясы 
аркылуу математик бакалаврлардын изилдеечулук компетенциясын 
енуктурууге карата методикалык сунуштар берилген.

Учунчу глава “Педагогикалык экспериментти уюштуруу жана анын 
жыйынтыктары” деп аталып математик бакалаврларга математикалык 
анализ дисциплинасын AVN виртуалдык билим беруу чейресунде 
аралыктан окутууда студенттик портфолио технологиясын колдонуп 
уюштуруунун максаттуулугун жана эффективдуулугун аныктоо максатында 
жургузулген педагогикалык эксперименттин жыйынтыктары берилген.



Эксперименттик база катары И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы 
физика-математикалык билим беруу жана маалыматтык технологиялар 
факультета, И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы кадрларды кайра 
даярдоо институту, Ысык-Кел мамлекеттик университети алынган. 
Педагогикалык эксперимент 2-3-курстун студенттерине “Математикалык 
анализ” дисциплинасы боюнча жургузулген.

Болонок математик мугалимдердин изилдеечулук компетенцияларын 
енуктурууну методикалык жактан камсыздоо учун сунушталган
каражаттардын натыйжалуулугун эксперименттик окутууда текшеруу, 
баалоо, корутундулоо, жыйынтыктарын математикалык статистикалык 
ыкмалар менен айкындоо, практикальгк сунуштарды беруу ишке ашырылган. 
Маалыматтык жана - портфолио технологияларды колдонуу менен 
студенттердин изилдеечулук компетенцияларын енуктурууде, алардын 
математикалык анализ боюнча билим сапаты практикалык жактан атайын 
педагогикалык сыноолордон еткерулген. Эксперименттик окутуунун башкы 
натыйжалары катары ар бир студенттин окуу ишмердигинин
активдештирилишин, окуу материалын оз алдынча оздештуруусунун 
жакшыртылышын, студент менен окутуучунун эмгегинин женилдешин 
эсептееге болот.

4. Диссертациянын илимий жанылыгы жана теориялык
маанилуулугу
- учурдагы билим беруунун жаны тенденцияларын эске алып, 
республикадагы математик бакалаврларды аралыктан даярдоо шартында 
окуу-изилдее ишмердуулугун уюштуруу проблемасынын теориясына жана 
практикасына комплекстуу анализ жургузулгендугунде;
- «изилдеечулук компетенция» жана «изилдеечулук компетенттуулук»
тушунуктеру аныкталып, «изилдеечулук компетенция» тушунугунун 
инварианттык ядросунун, педагогикалык багыттагы ЖОЖдордо
математиканы аралыктан окутуу шартында келечектеги бакалаврлардын 
изилдеечулук компетенциясынын тузумунун такталгандыгында;
- билим беруунун виртуалдык чейресунде студенттик портфолио 
технологиясын колдонуу менен “Математикалык анализ” дисциплинасын 
окутууда болочок математик мугалимдердин изилдеечулук компетенциясын 
енуктуруу процессинин моделинин жана аны жузеге ашырууга карата 
методикалык сунуштардын иштелип чыккандыгында;

иштелип чыккан моделдин жана методикалык сунуштардын 
эффективдуулугу педагогикалык эксперименттин жыйынтыгы, 
математикалык статистиканын методдорунун жар дамы менен
тастыкталгандыгында турат.

5. Изилдеенун практикалык мааниси
математикалык анализ дисциплинасын окутууда изилдеечулук
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компетенцияларды, студенттердин ез алдынча таанып билуучулук 
кызыгууларын калыптандыруу максатында маалыматтык жана портфолио 
технологияларын колдонуу системасын моделдештирууде изилдеечулук 
компетенттуулуктун децгээлин аныктоо учун керсеткучтор аныкталган жана 
алардын негизинде студенттердин ез алдынча иштеесу учун 
дифференцирленген тапшырмаларды тандап алуунун критерийлери 
сунушталган. Изилдеечулук компетенцияларды калыптандыруу жана 
енуктуруу максатында студенттер учун адекваттуу окуу тапшырмалары 
иштелип чыккан жана практикада апробацияланып текшерилген;
- педагогикалык окуу жайында студенттердин ез алдынча иштерин 
уюштуруу учун AVN виртуалдык бил им беруу чейресун математикалык 
дисциплиналарды окутууда колдонуу методикасы иштелип чыккан жана 
апробациядан еткен;
- маалыматтык-коммуникациялык технологиянын мазмунун, тузулушун жана 
принциптерин башка багытта окуган студенттердин ез алдынча иштерин 
уюштуруу максатында AVN виртуалдык билим беруу чейресун киргизууге 
боло тургандыгы керсетулген.

6. Изденуучунун жекече салымы
- изилдеенун темасына тиешелуу илимий-методикалык эмгектер, 
нормативдик изденуучу тарабынан жекече талдоого алынып жалпылаштыруу 
аркылуу изилдеенун багыттарынын аныкталгандыгында;
- математикалык дисциплиналарды окутуу процессинде окуу-изилдеечулук 
компетенцияны енуктуруу максатында маалыматтык-коммуникациялык 
чейрену колдонуу методикасын иштеп чыгышында жана негиздешинде;
- келечектеги бакалаврлардын изилдеечулук компетенцияларын AVN 
виртуалдык билим беруу чейресун колдонуу менен енуктуруу боюнча 
методикалык сунуштарды иштеп чыгышында жана педагогикалык 
эксперименттин изденуучунун жеке езу же анын активдуу катышуусу менен 
ишке ашырылгандыгында турат.

7. Изилдеенун жыйынтыгынын апробацияланышы.
Диссертациялык изилдеенун жыйынтыктары Кыргызстандын жогорку

окуу жайларында, алыскы жана жакынкы чет елкелердегу илимий 
практикалык конференцияларда апробацияланган. Эл аралык жана 
Республикалык басылмаларда изилдеенун темасына байланышкан 2 окуу- 
методикалык колдонмо жана 10 илимий макала жарыяланган.

8. Авторефераттын диссертациянын мазмуну менен дал келиши. 
Авторефераттын келему резюмелерди кошпогондо белгиленген

изилдеелерге коюлган талаптан ашкан эмес. Автореферат диссертациянын 
мазмунун толук чагылдырып максатына жана милдеттерине дал келет. 
Изилдеелердун милдеттеринин чечилиши главалар боюнча так керсетулген. 
..................................................................................................................................л



Жогорудагылар аркылуу изденуучунун илимий-педагогикалык 
жоболору, корутундулары туура жана теориялык жактан ынанымдуу, 
практикалык жактан эффективдуу экендиги тастыкталат. Диссертация 
студенттердин окуу жетишкендиктерин енуктурууге олуттуу салым кошо 
алат.

Аталган ийгиликтер менен кошо айрым мучул\штуктер жана 
кемчиликтер байкалды, алар:

1. Диссертацияда айрым стилистикалык, грамматикалык жана 
пунктуациялык каталарга жол берилген;

2. Диссертацияда изилдеенун обьктиси менен предмета кенулден 
сырткары калтырылган;

3. Диссертациядагы студенттик портфолио технологиясы аралыктан 
окуган студенттерге эле эмес, кундузгу окуу формасына да колдонулса 
болмок.

Бирок, бул мучулуштуктор диссертациялык иштин илимий баалуулугун 
жана практикалык маанилуулугун томен доте албайт. Жалпысынан изилдее 
ез алдынча аткарылган, толук буткерулген, ийгиликтуу иш катары он баага 
татыктуу.

Султанбаева Гульмира Салым баевнанын «Маалыматтык 
технологияны пайдаланып математик бакалаврлардын изилдеечулук 
компетенциясын енуктуруу» деген темадагы диссертациялык изилдеесу 
Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 
“Окумуштуулук даражаларды ыйгаруунун тартиби женундегу'5 Жобонун 10- 
пунктунун талаптарына* толук жооп берет, ал эми изденуучу 13.00.02 - 
окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) 
адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук 
даражасын алууга татыктуу деп эсептейбиз.

Расмий пикир Ош мамлекеттик университетинин математиканы, 
информатиканы окутуу технологиялары жана билим беруудегу менеджмент 
кафедрасынын кецейтилген жыйынынын отурумунда 2019-жылдын 21- 
январында талкууланып №6 протоколу менен бекитилди.

Катышкандар:
1. Аттокурова А. - Математиканы, информатиканы окутуунун 

технологиялары жана билим беруудегу менеджмент кафедрасынын 
башчысы, п.и.к., доцент;

2. Момуналиев С. - Филологиялык билим беруу технологиялары 
кафедрасынын башчысы, п.и.д., проф.

3. Сопуев А. -  Программалоо кафедрасынын башчысы, ф.-м.и.д., проф.
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Алтыбаева М. -  Билим 6epyYHYH сапаты департаментинин 
директор), п.и.к., профессор;

5 Келдибекова А. - п.и.к., доцент;
6. Тагаева Д. - п.и.к., улук окутуучу;
7. Тагаев У. - улук окутуучу;
8. Садыков 3. - улук окутуучу;
9. Авазова Э. - окутуучу.

Отурумдун торайымы, п.и.к., доцент: 

Катчысы, п.и.к., улук окутуучу:

Аттокурова А. 

Тагаева Д.
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