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Д. 13.20.627 Диссертациялык кецешинин жолдомосу менен Ош 

мамлекеттик университетинин «Жалпы физика жана физиканы окутуу 

методикасы» кафедрасы тарабынан Тсмирбаев Медербек Маматибраимовичтин 

«1 1егизги мектепте кванттык физикапын мазмунун жана окутуу методикасын 

оркундотуу» аттуу темадагы 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы 

менен методикасы (физика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин 

кандидаты илимий даражасын издепии алуу учуй жазылган диссертациясына 

жетсктоочу мекеме катары жазган

11ИКИ РИ

\. Изнлдоенун адие гикке дал кчмиши. М.М.Тсмирбаев тарабынан 

сунушталган 13.00,02 окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен 

методикасы (физика) адистиги боюнча «Иегизги мектепте кванттык физикапын 

мазмунун жана окутуу методикасын оркундотуу» аттуу темадагы кандидаттык 

дисеертациясы толугу менен физиканы окутуунун методикасы адистигинип 

талантарьп-пян алкагында аткарылгап иш. Лнткени, диссертациялык иште 

негнзги мектепте кванттык физикапын мазмунун жана окутуу методикасын 

оркундотуу жолдору иштелин чыккан. Ошондуктан аталган диссертация 

Д 13,20.627 диссертациялык кецештин нрофилине туура кслет.



2. Кемапын актуалдуулугу жана мамлекеттик программалар менен 

дал келиши. Кыргыз Республикасында билим берууну 2020-жылга чейин 

онуктуруу концепциясында негизги багыт катары «Жацы муундагы 

стандарттарды иштеп чыгуу, иштелип чыккан стандарттарга жараша билим 

бсруунуи мазмунун жана окутуу методикасын жанылоо» маселеси каралган. 

Бул концепция «2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын онуктуруунун 

улуттук стратегиясына» толугу менен шайкеш келет.

Кыргыз Республикасы мамлекеттик эгемендуулукко ээ болгонго чейин 

СССРдин бардык мектептериндей эле «Кванттык физикапын» материалдары 

11-класста окутулуп келген. Кыргыз Республикасынын «Билим беруу 

жонундогу» законуна ылайык милдеттуу билим алуу негизги мектеп менен гана 

чектелет. Андан кийин окуучулар окуусун жалпы билим беруучу мектептерде 

улантышат же кесиптик лицейлер менен колледждерден окушат. Негизги 

мектептин бутуруучулору физикапын элементардык курсунун бардык 

болумдеру боюнча маалымат алуу зарылдыгын эске алын, 9-класстын 

программасына «Кванттык физика» болуму жацыдан киргизилген. Бул 

болумду окутуу боюнча методика алиге чейин иштеле элек.

Кыргызстандын мектептеринин 9- жана 11-класстарынын окуучулары, 

жогорку окуу жайларынын биринчи курсунун студенттери менен жургузулген 

ацгемелешуулор, жазуу жузундегу текшеруу иштеринин жыйынтыктары 

окуучулардын кванттык физика боюнча билимдеринин жетишсиздигин 

корсотту. Алар «Кванттык физика» болумунун таанып-билуучулук максатын, 

илимий мазмунун, практикалык маанисин будомук элестетишет. Болумдун 

негизги илимий тушунукторун устурген билишкени менен мацызын ачын бере 

алышпайт. Окуу материалдарынын ортосундагы себептик-натыйжалык 

байланыштарды билишпейт. Азыркы учурдагы заманбап техникалык 

куралдарды жасоодогу кванттык кубулуштардын маанисин тушунбогондуктен, 

ушул болум боюнча алган билимдери алардын политехникалык талаптарын 

канагаттандыра албайт.



Жогоруда айтылгандардын патыйжасында негизги мектепте кванттык 

физиканы окутуу Процессиндеги объективдуу карама-каршылыктар  

аныкталды жана аларды чечуунун зарылдыгы пайда болду. Алар:

- азыркы илимий техникалык прогресстин, жацы коммуникативдик 

технологияларды колдонуунун шартында кванттык физика боюнча 

билимдердин зарылдыгы менен негизги мектептин бутуруучулорунун 

физикапын ушул болуму боюнча алган билимдеринин томендугу;

- окуучулардын кванттык физика боюнча билимдерине коюлган жогорку 

талаптар менен аны окутуунун методикасыньп1 толук кандуу иштелип 

чыкпагандыгы;

- негизги мектепте кванттык физиканы окутуу боюнча мугалимдерге 

коюлган кесиптик-методикалык талаптар менен иштеп жаткан мугалимдердин 

квалификациясынын жетишсиздиги.

Ушул карама-каршылыктардан улам негизги мектептин 9-классында 

кванттык физикапын тузулушун, мазмунун жана окутуу методикасын кандайча 

оркундетууго болот деген проблема келип чыгат. Жогоруда белгиленген 

проблеманы чечуунун зарылдыгы изилдеочу М.М.Темирбаевди «Негизги 

мектепте кванттык физикапын мазмунун жана окутуу методикасын 

оркундотуу» деген теманы тандап алууга туртку берген.

3. Изилдоонун максаты: негизги мектептин физика курсундагы

«Кванттык физика» болумунун мазмунун жана окутуу технологияларын

оркундотуу жолдорун иштеп чыгуу, алардын натыйжалуулугун эксперимент 

аркылуу текшеруу жана мектеп практикасына киргизуу.

Бул максатка жетуу учун изденуучу темонку милдеттерди аткарган:

1. Окуучулардын жалпы физикалык билимдеринин системасындагы

«Кванттык физика» болумунун маанисин, анын илимий мазмунун жана

практикалык баалуулугун аныктоо.

2. Негизги мектепте кванттык физиканы окутуунун педагогикалык 

теориядагы жана мектеп практикасындагы абалдарын талдоо, жетишилген



ийгиликтер менен кемчиликтердин мунезун, алардын пайда болуу себептерин 

ачып корсотуу.

3. 9-класстын физика курсундагы кванттык физика болумунун тузулушун, 

мазмунун жана окутуу технологияларын оркундотуунун илимий-методикалык 

шартгарын аныктоо, аларды окутуу процессине киргизуунун жолдорун иштеп 

чыгуу.

4. Изилдооден алынган илимий жоболордун жана методикалык 

сунуштардын эффективдуулугун педагогикалык экспериментте текшеруу, 

алардын жыйынтыктарын талдоо.

4. Изилдоонун илимий ж ацм лм гы  жана гсориялык баалуулугу. Бул

изилдоодо томонку илимий-методикалык маселелер чечилген:

-окуучулардын дуй ноге болгон илимий коз караштарын, алардын 

нолитехникалык компетенттуулукторун калыптандырууга кванттык физика 

боюнча алынган билим-билгичтиктердин тийгизген он таасири илимий- 

методикалык жактан негизделген;

- кванттык физика болумунун тузулушунун логикалык удаалаштыгы, 

мазмунунун илимий децгээли менен нрикладдык мааниси такталган;

- кванттык физиканы окутуунун натыйжалуулугун жогорулатууга 

арналган методикалык ыкмалар, каражаттар иштелип чыкты жана алардын 

эффектавдуулугу экспериментте тастыкталгаи.

Коюлган проблеманы чечуунун логикасына ылайык диссертациялык иш 

киришуудон, уч главадан, корутундудан, 174 аталыштагы адабияттардын 

тизмесинен турат. Диссертациянын колому 171 бет, ал оз ичине 13 таблица, 6 

схема, 76 суротту камтыйт.

5. Изилдоонун практикалык маанилуулугу: Изилдоонун натыйжасында 

алынган илимий-методикалык жыйынгыктар негизги мектеп учун физика 

боюнча предметтик стандартын, окуу программасын, окуу китебин, окуу 

каражаттарын иштеп чыгууда пайдаланылат; негизги мектепте кванттык 

физиканы окутуунун методикасы боюнча иштелип чыккан сунуштар,



корсетмелер мектеп мугалимдерине кесиптик жактам жардам берет; физика 

багытында окуган студенттерди, магистрлерди даярдоодо жана мугалимдердип 

квалификациясын оркундотуу инсгитуттарында колдонулат.

6. Коргоого коюлуучу нег изги жоболор:

1. Негизги мектепте окулуучу “Кванттык физика” болумунун жадны 

физикалык билим беруудогу орду жана алардын техникалык, технологиялык 

мааниси ото жогору. Анткени заманбап техникалык куралдардын тузулушу 

жана ипггее принциптери ушул болумдун материалдарына негизделген.

2. Негизги мектепте “Кванттык физика” болуму боюнча билим беруунун 

теориядагы жана практикадагы абалып, андагы ийгиликтер менен 

кемчиликтердин мунозун, пайда болуу себептерин билуу, ал процессти 

оркундотуунун жолуы табууга мумкундук берет.

3. Негизги мектепте окутулуучу “Кванттык физика” болумунун 

тузулушун, мазмунун жана аны окутуу методикасын оркундотуунун илимий- 

методикалык шарттары, аларды сабакта колдонуунун сунушталган 

технологиялары окуучулардын ушул болум боюнча илимий-политехникалык 

билимдеринин сапатын кескин жогорулатат.

4. Негизги мектепте кванттык физиканы окутуунун сапатын жогорулатуу 

боюнча жургузулгон педагогикалык эксперименттин жыйынтыктары 

изилдоонун максатынын ишке ашырылгандыгын далилдейт.

Изилдоонун он, натыйжалары менен бирге эле, диссертацияда томонкудой 

айрым мучулуштукторду кезденггирууго болот. Мисалы, диссертациянын 

текстинде айрым стилистикалык, грамматикалык каталар кездешет.

Бирок, бул белгиленген мучулуштуктор диссертациялык иштин илимий 

баалуулугуна жана практикалык маанилуулугуно терс таасирин тийгизбейт.



жыйынтык
Тсмирбаев Медербек Маматибраимовичтин «Негизги мектепте кванттык 

физикапын мазмунун жана окутуу методикасын оркундотуу» аттуу темада 

жазылган диссертациялык изилдоесу Кыргыз республикасынын Жогорку 

Аттестациялык Комиссиясы тарабынан кандидаттык диссертацияларга 

коюлуучу талаптардын 10 пунктунун баарына ылайык келет, ал эми автор 

13.00.02 -  окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) 

адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасын 

изденип алууга толук татыктуу.

Пикир «Жалпы физика жана физиканы окутуунун методикасы» 

кафедраеынын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент 

М.М.Жуманова тарабынан даярдалып, кафедраныи 2021-жылдыи 15- 

яиварындагы кецейтилгеи отурумунда талкууланып, (протокол № 5, 15.01.2021) 

бекитилди.

Отурумдуп торайымы, жалпы физика

окутуунун методикасы 

1чысы, педагогика 

щ д а т ы ,  доцент

тчысы:

М. М. Жуманова

Ж. Б. Молдоярова 
_ _ _

Кадрлар
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~ О ш  М У  
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