
Бакдолот Кособаеванын “Орто мектепте химиялык билим берууну 
оркундвтуунун теориясы жана практикасы” аттуу темада 13.00.01 -  
жалпы педагогика, педагогиканын жана билим беруунун тарыхы; 13.00.02 
-  окутуу жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (химия) 
адистиктери боюнча педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук 
даражасын изденип алуу учун жазылган диссертациялык ишине 
жетектоочу мекеме -  Ош мамлекеттик университетинин педагогика 
кафедрасы, Табият таануу жана география факультетинин жалпы химия, 
химия-экологиялык жана криминалистикалык экспертиза кафедрасынын

П И К И Р И

1. Изилдоо темасынын актуалдуулугу. Заманбап билим берууну 

модернизациялоо жаатында бир катар дидактикалык концепциялар боюнча 

талапка ылайык илимий изилдеелер жургузулуп, предметтик бетенчвлуктерду 

аныктоонун жол-жоболору изилденуудв. Ошонун кагарында езгече багыт 

катары мектептин химия курсун енуктуруу болуп саналат. Б. Кособаеванын 

изилдеесу дал ушул багытта, т.а., орто мектепте химиялык билим берууну 

оркундвтуунун теориялык жана практикалык негиздерин аныктоого 

багытталган.

Мектептин химия курсу окуучулардын негизги химиялык тушунуктерду, 

закондорду, теорияларды ан сезимдуу ездоштуруусун, илимий методдор менен 

тааныштыруусун; дуйнеге илимий кез карашын калыптандыруусу; эмгекти 

суйууге, адеп-ахлактуулукка, предметке кызыгууга, жаратылышка 

сарамжалдуу, жоопкерчиликтуу мамилеге, химиялык жана экологиялык 

маданиятка тарбиялоосу; окуучулардын ой жугуртуусун, оз алдынчалыгын жана 

билимди вздештуруудогу активдуулугун онуктуруусу; алган билимдерин, 

билгичтик, кендумдерун турмушта колдонуусун, кесипке багыт берууну камсыз 

кылуусу зарыл.

Диссертациялык изилдовде химиялык билим берууну оркундетуу 

проблемасы бир нече объективдуу карама-каршылыктардан жана аларды чечуу



зарылчылыктары ачып корсотулгон. Бул карама-каршылыктар бардык 

багыттагы мектептер учун бир эле окуу программасынын болушу жана анын 

учурдун талабына туура келбегендиги; химия курсунун жацы мазмунунун 

тузулушунун, келемунун озгорушу жана аны ишке ашырууга мугапимдердин 

кесиптик жактан даяр эместиги; мазмундун озгорушуне ылайык окутуунун 

технологияларынын пайда болушу жацыча окутууга бул убакытка чейин 

даярдалган мугапимдердин компетенттуулуктерунун туура келбегендиги 

сыяктуу масел ел ер менен шартталган. Бул диссертациянын мазмунунда 

берилген илимий проблеманы актуалдуу деп эсегггееге негиз болот.

Издеонун дагы бир актуалдуу озгечелугу катары мектепте химия окуу 

предметинин, жогорку окуу жайында окуу дисциилинасынын мазмунун тузгон 

блоктор жана алардын саны, химия илиминин системасын предметтин жана 

дисциплинанын системасына которуу шартында ал илимди тузгон негизги 

окуулар менен аныкталгандыгы. Алар: 1) химиялык процесстердин багыттары 

(химиялык термодинамика); 2) химиялык процесстердин ылдамдыгы (химиялык 

кинетика); 3) заттардын тузулушу; 4) мезгилдуулук женундо окуулар.

Демек, келтирилген дидактикалык илимдин озунун практикалык 

милдеттерин жана объективдуу карама каршылыктарды эске алуу менен 

изилдоонун проблемасы аныкталып, жаны талаптарга ылайык жалпы билим 

беруучу мектептерде химиялык билим беруунун мазмунун жацылоонун 

дидактикалык негиздери кандай жана жацыланган мазмунда окуучуларга билим 

берууну сапаттуу ишке ашыруу учун болочок мугалимдерди кесиптик жактан 

кантип даярдоо, мурда даярдалган мугапимдердин квалификациясын кантип 

жогорулатуу, кайра даярдоо керек деген комплекстуу суроолорду чечууго 

аракеттер жасалган.

Жогоруда айтылгандардын негизинде Бакдолот Кособаеванын аталган 

диссертациялык эмгегин азыркы учурдун талабына туура келгендиктен, 

илимий - практикалык актуалдуулугу жогору изилдоолордун катарында кароого 

болот.

2. Коргоого коюлган илимий жоболордун, сунуштардын негизденуу 

даражасы.



Изилдеенун мазмунунда бир нече илимий - педагогикалык милдеттерди 

чечуу маселеси коюлган Кыргыз Республикасынын “Билим беруу мыйзамына” 

ылайык билим беруунун мазмуну коомдун экономикалык социалдык туруктуу 

енугуусунун бир фактору болуу менен ал, инсандын коомдо ез ордун табуусун 

камсыздоого; ез ойлорун ишке ашыруусуна шарттарды тузууге; коомду 

енуктурууге; мамлекетти бекемдвеге жана енуктурууге багыттоо керек болду. 

Кыргыз Республикасынын, коомдун билимдуу жана квалификациялуу адистерге 

болгон муктаждыктарын канааттандыруунун мааниси жогорулады.

Б. Кособаева тарабынан жургузулгон эксперименттик изилдееде орто 

мекгепте химиялык билим берууну оркундетуунун теориялык жана 

практикалык негиздерин аныктоого теменкудей мумкунчулуктер тузулген:

1. Изилдеедв жалпы орто билим беруунун учурдагы мазмунуна тиешелуу 

муноздомелер гакталган: билим беруу мазмунунун илимий техникалык жана 

экономикалык енугуунун келечегине жана ириориттеттерине туура келуу 

даражасы; фундаменталдуулугу; инсанды калыптандырууга багыттуулугу; 

мазмундун мотивдештируу жендемдуулугу; натыйжаны интенсификациялоого 

багыттуулугу; экологиялык жана жаратылышты коргоого багыттуулугу. 

Агалган муноздомелер мазмунду тузуучу булактарга, факторлорго тийиштуу 

болуу менен билим беруунун сапатын, мазмунун жанылоонун багыттарын 

камсыздаган.

Окутуунун мазмундук жана процессуалдык жактары, билим беруу 

мазмунунун базалык структурасы жана маданияттык мамиле жасоо идеялары, 

тушунуктерду ездешгуруу концепциясы, енуктуруу менен окутуу теориясы, 

билим беруунун сапаты теориясы; компетенттуулукке багытталган билим беруу 

теориясы, изилдеенун теориялык, педагогикалык жана методологиялык 

негиздери боюнча илимий булактар анализделинген. Илимий адабияттарды 

анализдеенун негизинде, билим беруунун жаны тенденцияларын химияны 

окутууга киргизууну жалпы маданий енугуу системасы менен айкалыштырууда 

жана химиялык билим беруунун туруктуу енугуусун шарттаган орчундуу 

маселелер аныкталган.

2. Мектепте химиялык билим берууну еркундетууге байланыштуу 

илимий-теориялык окууларга, изилдеелерге таянуу менен чет элдик жана ата



мекендик билим беруу тажрыйбасын изилдеенун негизинде мектепте химиялык 

билим беруунун мазмунун жацылоо концепциясы иштелип чыккан. Химиялык 

билим беруу концепциясын тузууде изденуучу, билим беруунун буга чейинки 

мазмунун туп тамырынан бери озгортгюствн же танбастан, аны жацылоо, 

учурдун талабына шайкеш келгируу позициясы коздолгон.

Жалпы билим беруунун мазмунун тандоодо темонку принциптер эске 

алынган: билим беруунун мазмунунун коомдун, илимдин, маданияттын жана 

инсандын енугушуне коюлган талаптарга туура келиши; окутуунун мазмундук 

жана процессуалдык жактарынын бирдиктуулук принциби; мазмунду 

калыптандыруунун ар бир децгээлинде анын структуралык бирдиктуулугу; 

мазмунду фундаменталдаштыруу принциби; билимдин мазмунунун негизги 

компоненттеринин, инсандын базалык маданиятынын структурасына туура 

келуу принциби. Тарбиялык аспектти камтуу, окуучулардын заманбап илимий 

ой жугуртуу стилин калыптандырууга, андан ары билимдерин толуктоого 

жегиштуу болуу менен, ошол эле учурда ашыкча жуктомге алып келбей турган 

мазмун болушу ишке ашырылган.

3. Педагогикалык изилдеелердун бирден бир стратегиялык 

милдеттеринин ичинен жацы шартта иштеп жаткан мектептер учун 

мугалимдерди кесиптик жактан даярдоого жана алардын квалификациясын 

еркундетууге орчундуу коцул бурулган. Ошондуктан мектептин химия 

курсунун мазмунун жацылоонун, ага байланыштуу химия мугалимдерин 

кесиптик даярдоонун жана алардын квалификациясын жогорулатуунун жацы 

концептуалдык, методологиялык жана дидактикалык негиздерин изилдео менен 

бирге, жогорку окуу жайларында кесипке даярдоону модернизациялоодогу 

ролун жана ордун аныктоо учун билим беруудвгу компетенттуу мамиленин 

теориялык-методологиялык маселелери каралган. Заманбап талаптарга жооп 

бере турган мугалимдерди кесиптик жактан даярдоодогу кемчиликтерди 

жоюунун зарылчылыгы, педагогикалык билим берууну оркундетуу менен 

байланышкан бардык суроолорду актуалдаштырган.

Жогорку окуу жайында “Химияны окутуунун методикасы” дисциплинасы 

боюнча жумушчу программасы иштелип чыгып, апробациялаган.



4. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатууну иреттуу жалпы 

модернизациялоо, реформалоого к ©ну л бурулган, анткени булар педагогикалык 

системанын бардык звенолорунда орчундуу езгеруулерду талап этет.

Диссертацияда химия мугалимдеринин квалификациясын 

жогорулатуудагы принципиалдуу жады милдеттер -  химия предметны жана 

химияны окутуунун методикасын терец ездвштуруусунв жетишуу кезделген. 

Ошол себептуу химия мугалимдеринин квалификациясын жогорулатууда 

биринчиден, турдуу багыттагы мектептердин жана класстардын талаптарына 

ылайык химиядан базалык, терецдетилген, профилдик билим беруучу 

программалары менен бирдей иштеп кетууге даярдоого басым жасалган; 

экинчиден, квалификацияны жогорулатуу системасында курс еткерууге 

белунген убакыттын тардыгы жана маалыматтардын кеп болуу шартында 

мугалимдердин суроо талаптарына ылайык алардын айрымдарына ез алдынча 

иштоегв мумкундук берилген; учунчудон, заманбап талаптарга жооп бергидей, 

химия мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу курстарынын мазмуну 

иштелип чыккан, тортунчуден, квалификацияны жогорулатуунун жацы 

формаларынын бири болгон, мугалимдердин иштеген жерине барып, алар 

тандаган темалары боюнча курстарды откоруп натыйжалуу жыйынтыктар 

алынган.

5. Мектептин химия предметинин мазмунун жацылоо, жогорку окуу 

жайында химия мугалимин кесиптик жактан даярдоо жана мугалимдердин 

квалификациясын жогорулатууну оз ара байланышкан система катары 

изилдеоге комплекстуу мамиле жасалган. Иштелип чыккан методикалык 

сунуштар педагогикалык эксперимент аркылуу анализденген.

Мектепте химиялык билим беруунун мазмуну озгорген шартта 

окуучулардын негизги химиялык тушунуктерду, закондорду, теорияларды 

камтыган окуу материалдарын канчалык децгээлде оздоштуреру, химия 

предметинин мазмунунун озгоруусуне байланыштуу жогорку окуу жайында 

химия мугалимдерин даярдоо, квалификациясын жогорулатууда алардын 

компетенттуулуктерун калыптандыруу жана онуктуруу кандайча ишке ашып 

жаткандыгы текшерилген.



Изилдввнун максаты менен натыйжаларынын ортосунда тыгыз ички 

логикалык биримдик камсыз кылынган. Изилдввнун милдеттери, коргоого 

коюлган жоболор, корутундулар толугу менен анын мазмунуна дал келет.

3. Изилдввнун илимий жанылыгы жана тевриялык маанилуулугу.

Изилдеенун илимий жацылыгы жана теориялык маанилуулугу:

мектептин химия курсунун мазмунун оптималдаштыруунун, жацылоонун 

негизинде жана компетенттик мамиленин ецутунде мектептин химия курсунун 

мазмунун тандоого коюлуучу талаптардын илимий жактан тастыкталышы; 

химия предмети боюнча даярдык алган мектептин бутуруучусунун моделинин 

тузулгендугу; аны ишке ашыруу боюнча жалпы орто билим беруучу 

мектептерде химиялык билим беруунун жаны тенденцияларын колдонуунун 

ачылып керсетулгендугу; мазмундун бир бутундугунун камсыздалышы; химия 

окуу китебинин мазмунун жана анын келемун аныктоонун дидактикалык 

негизделиши; компетенттуулук мамилени ишке ашыруунун негизинде жаткан 

психологиялык-педагогикалык теорияда, контекстик окутуу теорияларында 

коюлган талаптардын эске алынгандыгы; мектепте химиялык билим беруунун 

жаныланган мазмунуна байланыштуу жогорку окуу жайларында болочок химия 

мугалимдерин кесиптик жактан даярдоо, мектепте иштеп жаткан 

мугалимдердин квалификациясын жогорулатуунун, алардын предметтик жана 

кесиптик компетенттуулуктерун калыптандыруунун жана оркундотуунун 

жолдорунун теориялык жактан негизделгендигинде.

Изилдооде иштелип чыккан негизги жоболор жана жыйынтыктар 

республиканын мектептеринде химиялык билим беруунун концепциясына жана 

жогорку окуу жайларында химия мугалимдерин кесиптик даярдоо жана кайра 

даярдоо стратегияларына орчундуу езгортуулорду жана кошумчаларды 

киргизууге мумкундук берет.

4. Алынган натыйжалардын ички биримдигин жана тиешелуу 

нреблеманы, тевриялык жана нрикладдык милдетти чечуугв 

багытталгандыгын баалвв.

Изденуучу Бакдолот Кособаеванын “Орто мектепте химиялык билим 

берууну окундотуунун теориясы жана практикасы” аттуу темадагы докторлук 

диссертациясында корсотулгон натыйжалар Кыргызстанда педагогиканын



тарыхы жана тарбиялооыун теориясы; окутуу жана тарбиялоонун теориясы 

менен методикасы (химия) адистиктери боюнча илимий билимдердин 

енугушуне олуттуу салым кошот деп эсептееге болот. Алынган натыйжалар 

ички биримдикке жана логикалык иреттуулукке ээ. Практикалык сунуштар 

текшерилген теориялык жоболорго негизделген. Диссертация Кыргызстанда 

бул проблемага арналган эц алгачкы жацы изилдеолердун катарына кирет.

5. Диссертациянын жыйынтыктарын жана натыйжаларын 

пайдалануу боюнча конкреттуу сунуштар.

1. Химия боюнча жалпы орто билим беруунун мазмунун жецилдетуу 

менен ата-мекендик жана дуйнелук практикада мазмундун билим беруучулук 

баалуулугу далилденген элементтерин гана калтыруу. Бул колему боюнча 

минималдуу, бирок кызматы боюнча билимдин толук системасы;

2. Химия окуу китебинин мазмунун калыптандыруунун негизи катары, 

жалпы билим беруунун дидактикалык талаптарын, максаттарын жана 

милдеттерин негиз катары алуу. Булар менен катар мазмундун турдуу 

элементтерин методдорду, уюштуруу формаларын, окутуу каражаттарын 

ездоштурууну эске алуу. Булардын баары мазмунду тузуучу булактар гана 

болбостон, билим беруу мазмунун тузуучу факторлор экенине кецул буруу. 

Аларда коомдун талаптарын, химия илиминин енугуш денгээлдерин, 

окуучулардын жаш озгочолуктерун жана жеке мумкунчулукторун эске алуу;

3. Химия боюнча базалык орто билим беруунун мазмундук блокторуна 

дагы бир блокту “Химияны таанып билуу методдорун” кошуу;

4. Мектептин химия курсунун максатын химия илиминин негиздерин 

окуп уйренуу жана практикалык химиялык билимге ээ болуу деп карабай, 

жаратылыштын негизги закондорун таанып билуу деп кароо;

5. Окуу материалын терен тандоо менен фундаменталдаштыруу жана 

аларды дуйного коз караш позициясында жалпылоо;

6. Жогоруда айтылгандардын негизинде болочок химия мугалимдерин 

кесиптик даярдоо дисциплиналарынын мазмунун коррекциялоо;

7. Химия мугалимдеринин квалификациясын жогорулатууда, мектептин 

химия предметинин жацыланган мазмунун ишке ашырууга, предметти окутууда 

жацы технологиялардын элементгерин колдонууга уйротуу.



*

8. Химия мугалимдеринин квалификациясын жогорулатууга 

дифференцирлуу мамиле жасоо, тактап айтканда курстан алгач ирет етуп 

жаткандарга “Химияны окутуунун теориясы жана методикасынын” негизин 

беруу, экинчи, учунчу ирет келгендер учун мугалимдерге татаалыраак 

темаларды, мисалы: “Окутуунун инновациялык технологиялары”, 

“Мугалимдердин методикалык компетенттуулуктеру”, “Мектепте химияны 

окутуунун практикалык багыттуулугу” ж.д.у.с.

6. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна туура келиши.

Изденуучу Бакдолот Кособаеванын “Орто мектепте химиялык билим

берууну еркундетуунун теориясы жана практикасы” аттуу темада 13.00.01 -  

жалпы педагогика, иедагогиканын жана билим беруунун тарыхы; 13.00.02 -  

окутуу жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (химия) адистиктери 

боюнча педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип 

алуу учун жазылган диссертациялык иши бардык компоненттери боюнча 

авторефераттын мазмунуна негизинен дал келет.

Авторефераттын орус жана англис тилиндеги резюмеси кыргызча мазмуну 

менен иденттуу талапка ылайык аткарылган.

7. Диссертациянын негизги натыйжаларынын, жыйынтыктарынын, 

корутундуларынын толук жарыяланышы.

Изилдоонун багьггы боюнча бардыгы 1 монографияда, предметтик 

мазмунду жанылоо концепциясында, мамлекеттик стандартында, окуу 

программаларында, кыргыз жана озбек тилиндеги 8, 9, 10- класстар учун химия 

окуу китептеринде, 4 методикалык колдонмодо, 70 макалада чагылдырылган. 

Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын чегинде 2, чегинен тышкары 

жарыяланган РИНЦ системалары аркылуу индекстелуучу илимий басмаларда 7 

макала, бардыгы 9 макала. Автордун илимий-методикалык эмгектери окуу- 

тарбия процессиндеги педагогикалык кырдаалдар жана аларды чечуу жолдорун 

калыптандыруунун теориялык жоболорун, ошондой эле практикалык 

сунуштарды голугу менен ичине камтыйт.

8. Диссертациянын мазмунунда жана авторефератта байкалган 

айрым мучулуштуктор:



1. Болочок химия мугалимдеринин жана мектепте иштеп жаткан

калыптандыруунун педагогикалык усулдарын жана каражаттарын баяндап 

жазуу менен чектелбей, практикалык ишке ашырылышы эксперимент аркылуу 

керсетулсе, иштин мазмуну жакшырмак.

2. Компетенттуулуктврду калыптандыруу жана енуктуруу боюнча 

кыргызстандык окумуштуулардын иш тажрыйбаларына кайрылуу азыраак.

3. Диссертациянын келемун чоцойткон айрым материалдар тиркемеге 

берилсе жакшы болмок.

4. Диссертациянын мазмунунда орфографиялык, стилистикалык жана 

пунктуациялык каталар кездешет.

Бирок аталган кемчиликтерди диссертациянын мазмундук чектерин 

терендетуу багытындагы сунуштар катары кабылдоого болот жана алар 

изилдеенун теориялык жана практикалык натыйжаларына олуттуу таасир эте 

албайт. Бакдолот Кособаеванын “Орто мектепте химиялык билим берууну 

еркундетуунун теориясы жана практикасы” аттуу темада учун жазылган 

диссертациялык иши Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык 

комиссиянын “Окумуштуулук даражаларды ыйгаруунун тартиби женунд© 

жобонун” 9 пункгуна ылайык коюлган талаптарына толук жооп берет, ал эми 

изденуучу 13.00.01 -  жалпы педагогика, педагогиканын жана билим беруунун 

тарыхы; 13.00.02 -  окутуу жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы 

(химия) адистиктери боюнча педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук 

даражасын алууга татыктуу деп эсептоого болот.

Пикир Ош мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасы, Табият 

таануу жана география факультетинин жалпы химия, химия-экологиялык жана 

криминалистикалык экспертиза кафедрасынын 2017 жылдын 12 - сентябрь 

айындагы отурумунда (протокол № 1) талкууланып бекитилди.

мугалимдердин туйундуу жана атайын компетенттуулукторун

М ()щ нллж лС М
Ош МУ



Ош мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасы, Табият таануу жана география 

факультетинин жалпы химия, химия-экологиялык жана кримиалистикалык экспертиза 

кафедрасынын бириккеи жыйыныиа

КЕЛУУ БАРАГЫ  

12-СЕНТЯБРЬ, 2017-ЖЫЛ

Педагогика кафедрасы:

№ Ф.И.О. Ээлеген кызматы Шифры Тел.ном Колу

1. Шадиев Н.С. каф.бахпчысы 
п.и.к., доцент

13.00.01.
1 ^ ?  Г

2. Тажикова Б.Ш. п.и.к., доцент 13.00.01. ® $ Г Г 9 и го  11 о
3. Батыралиев А.Б. ПББвБнун

директору п.и.к., доцент
13.00.01

4. Колдошев М.К. п.и.к., доцент 13.00.01

4 . ' Акматов К.К п.и.к., доцент 13.00.01
5. Бегматов С.И. ага окутуучу
6. Сапарова Б.С. улук окутуучу
7. Жакупова Г.С. улук окутуучу 9 1  О С
8. Бубаева З.Ж. улук окутуучу сятти /~ у 

. ...
9. Байсубанова В.А. улук окутуучу О С Г Г б 'Г  0  6XI
10. Былыкова М.М. улук окутуучу
11. Маматова Ж.Т окутуучу
12. Айдарова Ж.М. окутуучу
13. Абдыманап к. А. окутуучу

Табият таануу жана география факультетинин жалпы химия, химия-экологиялык жана 
кримиалистикалык экспертиза кафедрасы:

1. Абдуллаева М.Д. каф.башчысы тех.и.д., 
проф.

Алтыбаева Д.Т. х.и.д., проф. о /, 0 *  ^
/сб-Фсим/ г х>

3. Турдубаева Г. ОшМУнун кадр.баш 
начальниги п.и.к., проф. 
м.а.

13.60.02.

4. Эмилбеков Д.Э. п.и.к., доцент 13.00.02. /3.00'■ <7/ ’ -

Чакырылгандар
1. Момуналиев С.М. КТАОУ каф. башчысы, 

п.и.д., проф.
13.00.01.13.00.02. * П 7  ? / ? / ? - /  

е> а - ? /* ? /■ ?  у

2. Алтыбаева М.А. ОшМУнун Сапат деп. 
директору п.и.к., проф.

13.00.02. о к з я я м .

3. Жороев Т.Ж. ОшМУнун Мам.тил. 
боюнча проректору п.и.к., 
доцент.

13.00.02.
т м №

4 С? 2 ^ - т Д , И л  ,лпп. л __е./.
Х %
* х ,  </, / /

/Г . 3 Л / Г , ; ; згу
с /  ( 7  ■ /  /  ' х ^Т ас т ы к т а и м ы н  _

2 0 / ■ ? * . «  ✓ Л
Кадрлар ба^кармапьиг/тын
начат»: ш  -ТуряТВаёва Г.
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