
Кыргыз билим беруу академиясынын жана И. Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик университетинин алдындагы Д 13.18.573 диссертациялык 
кецешинин эксперттик комиссиясынын Кулуева Фарида 
Шабданбековнанын «Колледждерде маалыматтык-коммуникациялык 
технологияларды кесипке багыттап окутуунун педагогикалык 
шарттары» деген темадагы 13.00.01 -  жалпы педагогика, педагогиканын 
жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин 
кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылган 
диссертациялык иши боюнча

BYTYMY

Эксперттик комиссиянын курамында: комиссиянын терайымы: 
педагогика илимдеринин доктору, профессор Асипова Н.А., комиссиянын 
мучелору: педагогика илимдеринин доктору, профессор Акиева Г.С., 
педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Ибраев А.Д.

Эксперттик комиссия теменкулерду ырастайт:

Кулуева Фарида Шабданбековна тарабынан сунушталган 13.00.01 -  
жалпы педагогика, педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистиги 
боюнча «Колледждерде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды 
кесипке багыттап окутуунун педагогикалык шарттары» деген темадагы 
диссертациясы менен таанышып чыгып, теменкудей бутумг© келди:

1. Диссертациянын мазмунунун адистикке дал келиши жана 
диссертациялык кецеште коргоого укуктуулугу.

Кулуева Фарида Шабданбековна тарабынан сунушталган 13.00.01 -  
жалпы педагогика, педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистиги 
боюнча «Колледждерде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды 
кесипке багыттап окутуунун педагогикалык шарттары» деген темадагы 
кандидаттык диссертациясы Кыргыз билим беруу академиясынын жана 
И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы 
докторлук (кандидаттык) диссертацияларды коргоо укугу берилген 
Д. 13.18.573 диссертациялык кецешинин профилине туура келет.

Диссертацияда колледждерде МКТны кесипке багыттап окутуунун 
педагогикалык шарттары жана технологиясы изилденген. Диссертация 
13.00.01 -  жалпы педагогика, педагогиканын жана билим беруунун тарыхы 
адистигинин паспорту менен дал келет.

Диссертациялык изилдеенун максаты. колледждерде МКТны кесипке 
багыттап окутуунун педагогикалык шарттарын аныктоо жана анын 
натыйжалуулугун педагогикалык эксперимент аркылуу текшеруу.



Коюлган максатты ишке ашыруу учуй диссертацияда теменкудей 
милдеттер каралган:

1) Колледждерде МКТны кесипке багыттап окутуунун теориялык жана 
практикалык абалын аныктоо жана мумкунчулуктврун тактоо.

2) Колле дждерде МКТны кесипке багыттап окутууну еркундетуунун 
педагогикалык шарттарын аныктоо жана методикалык моделин иштеп чыгуу.

3) МКТны кесипке багыттап окутуу технологиясын жана «Кесиптик 
ишмердуулуктегу маалыматтык технологиялар» дисциплинасы боюнча окуу 
методикалык комплексин тузуу жана аны окуу процессинде ишке ашыруу.

4) Педагогикалык шарттарды эксперимент аркылуу текшеруу жана анын 
жыйынтыктарын талдоо.

Изилдвенун объектиси жана изилдевнун предмети бири-бирине дал 
келет жана предмет 13.00.01 -  жалпы педагогика, педагогиканын жана билим 
беруунун тарыхы адистигине ылайык келет.

2. Диссертациянын темасынын актуалдуулугу.
XXI кылымдагы адамзат коомунун ой тутумун, жашоо-тиричилигин, 

карым-катнаштарын туп тамырынан бери езгертууго дуушар кылган 
социалдык керунуштердун эц негизгилери катары билим беруу тармагында 
журуп жаткан ар кандай технологиялык жацыланууларды айтсак болот. 
Мунун себеби бугунку жацы типтеги постиндустриалдык коом ар бир 
инсандан езун тек гана ондуруш жана эмгек чойросунде мыкты адис катары 
керсетв билуунун жанында, руханий жактан терец, эц жогорку децгээлдеги 
жаратуучулукту (креативдуулукту), коммуникабелдуулукту, технологиялык 
жактан компетенттулукту жана уюшкандыкты корсете билген адам 
ресурстарына жана адистерге муктаж.

Бирок, кесиптик ишмердуулукту калыптандыруунун максаты, мазмуну, 
методдору жана каражаттары комплекстуу бутундукте каралган атайын 
изилдеелерду жургузуу зарыл болгону менен теориялык жана практикалык 
изилдеелер керсеткендей, азыркы учурда педагогикалык практикада 
объективдуу турде кездешуучу карама-каршылыктар дагы эле болсо арбын. 
Эн негизгиси тейлее кесибине ээ болуучу студенттерди даярдай турган 
колледждердин окуу процессинде МКТны колдонууда тейлее ишмердигинин 
езгечелутеру жана мумкунчулуктеру жетишерлик децгээлде эсепке алынган 
эмес. Жогоруда белгиленгендер каралып жаткан диссертациялык иштин 
темасынын актуалдуулугун далилдеп турат.

3. Диссертациянын илимий натыйжалары. Диссертациялык иште 
теменкудей жацы илимий натыйжалар алынган жана алар кесиптик билим 
беруучу колледждердин окутуу процессии илимий-методикалык жактан 
еркундетууге, жалпы педагогиканы жана билим беруунун технологияларын 
енуктурууде учун чоц мааниге ээ:

1-натыйжа: Колледждерде МКТны кесипке багыттап окутуунун
теориялык жана практикалык абалы аныкталып, дидактикалык 
мумкунчулуктеру такталган;



2-натыйжа: Колледждерде МКТны кесипке багыттап окутууну 
еркундетуунун педагогикалык шарттары аныкталып, анын методикалык 
модели иштелип чыккан;

3-натыйжа: Колледждерде МКТны кесипке багыттап окутуунун 
технологиясы жана «Кесиптик ишмердуулуктегу маалыматтык 
технологиялар» дисциплинасын билим берууну оркундетуу максатында 
атайын окуу методикалык комплекси тузулгон.

4-натыйжа: Колледждерде МКТны кесипке багыттап окутуунун 
педагогикалык шарттары иштелип чыгып, алардын натыйжалуулугу 
тажрыйбалык-эксперименталдык жол аркылуу текшерилген жана 
жыйынтыктал ган.

4. Изилдеенун жыйынтыктарынын (илимий жоболордун) 
негиздуулугу жана ишенимдуулук даражасы.

1- жыйынтык: Колледждерде МКТны кесипке багыттап окутуунун 
теориялык жана практикалык абалын аныктоо учурдагы билим беруу 
тармагына байланыштуу мамлекеттик нормативдик документтерди, илимий 
кайнактарды, орто кесиптик окуу жайлардагы техникалык жабдылыш 
шарттарын изилдееге жана изденуучунун кеп жылдык педагогикалык 
тажрыйбасына негизделип, «орто кесиптик окуу жайдагы технологиялык 
жактан багыттап окутуу» тушунугуне ынанымдуу аныктама берилген.

2-жыйынтык: Колледждерде МКТны кесипке багыттап окутууну 
оркундетуунун педагогикалык шарттары Кыргыз Республикасындагы орто 
кесиптик окуу жайлардагы техникалык шарттарын, ал жерде иштеген 
окутуучулардын технологиялык даярдык децгээлин сурамжылоо жана атайын 
байкоолор, ацгемелешуулердун негизинде аныкталып, маалыматтык 
технологиялык жактан кесипке багыттап окутуунун методикалык модели 
иштелип чыккан жана ал езунун иштиктуулугу менен башка изилдоелердон 
айырмаланып турат.

3-жыйынтык: Изденуучу тарабынан «Кесиптик ишмердуулуктегу 
маалыматтык технологиялар» дисциплинасын билим берууну оркундетуу 
максатында атайын окуу методикалык комплекси тузулуп, колледждерде 
МКТны кесипке багыттап окутуунун технологиясы жана илимий жактан 
негизделген методикалык сунуштар, иштелмелер окуу процессине 
киргизилген жана натыйжаларынын практикада колдонулгандыгын 
тастыктаган акт аркылуу бекитилген.

4-жыйынтык: Колледждерде МКТны кесипке багыттап окутуунун 
педагогикалык шарттары иштелип чыгып, алардын натыйжалуулугу атайын 
тажрыйбалык-эксперимент аркылуу жана педагогикалык процессте 
текшерилип, аныктоочу жана калыптандыруучу эксперименттердин 
жыйынтыктары текшеруучу эксперимент аркылуу салыштыруу менен 
алынган. Изилдеенун жыйынтыктарынын ар кандай децгээлдеги 
жыйындарда, конференцияларда, семинарларда талкууланып жактырылган 
жана тиешелуу басылмаларда жарыяланып турган.



5. Изденуучунун диссертациясында формулировкаланган 
тыянактарынын жана корутундуларынын ар бир жыйынтыгынын 
жацы лык даражасы:

1-натыйжа. Жацы деп баалоого негиз бар, анткени Кыргыз 
Республикасынын орто кесиптик окуу жайларында МКТны кесипке багыттап 
окутуунун теориялык жана практикалык абалы аныкталып, «орто кесиптик 
окуу жайдагы технологиялык жактан багыттап окутуу» тушунугуне тактоо 
киргизилген.

2-натыйжа. Жацы, колледждерде МКТны кесипке багыттап окутууну 
еркундетуунун педагогикалык шарттары иштелип чыгып, аларды ишке 
ашыруу модели ишелип чыгып, педагогикалык процессте ишке ашыруунун 
жолдору, формалары, методдору системалаштырылган, окутуучулардын 
компьютердик технология колдонууда билимдерди ездоштурууну, 
билгичтикти жана кендумдерду калыптандыруунун технологиялары 
сунушталган.

3-натыйжа. Салыштырмалуу жацы деп баалоого болот, изденуучу 
тарабынан «Кесиптик ишмердуулуктегу маалыматтык технологиялар» 
дисциплинасын билим берууну оркундотуу максатында атайын окуу 
методикалык комплекси тузулуп, колледждерде МКТны кесипке багыттап 
окутуунун технологиясы жана илимий-практикалык жактан тастыкталган.

4-натыйжа. Жацы, колледждерде МКТны кесипке багыттап окутуунун 
педагогикалык шарттарынын натыйжалуулугу атайын тажрыйбалык- 
эксперимент аркылуу жана педагогикалык процессте текшерилип, аныктоочу 
жана калыптандыруучу эксперименттердин жыйынтыктары аркылуу 
ынанымдуу чагылдырылып, педагогикалык сунуштар турунде берилген.

6. Алынган натыйжалардын ички биримдигин жана тиешелуу 
актуалдуу проблеманы, теориялык жана прикладдык милдетти чечууге 
багытталгандыгын баалоо.

Ф.Ш. Кулуеванын «Колледждерде маалыматтык-коммуникациялык 
технологияларды кесипке багыттап окутуунун педагогикалык шарттары» деген 
темадагы диссертациясын кесиптик билим беруудегу приоритеттердин бири 
катары кароого болот. Изилдеенун негизги белуктеру бири-бири менен 
логикалык жактан тыгыз байланышта туруу менен изилдеенун милдеттерин 
чечууге багытталган. Алынган корутундулар, практикалык сунуштар 
теориялык жана методологиялык жоболор турунде таризделген, алар 
изденуучунун педагогика илимине кошкон жеке салымын керсетет.

7. Алынган натыйжалардын практикалык баалуулугу.
Ф.Ш. Кулуеванын кандидаттык диссертациясынын теменку илимий 

жыйынтыктары колледждердин практикасына киргизилген:
• студенттердин кесиптик маселелерди камтыган, калыптандыруу 

максатын кездеген «Кесиптик ишмердуулуктегу маалыматтык 
технологиялар» окуу методикалык комплекси тузулген;



• тузулген комплекс окуучулардын таанып-билуу аракетин багыттоочу 
методдор менен камсыздалган жана студентердин кесиптик билимдерди 
ездештуруу децгээлдеринин критерийлери иштелип чыккан, алар 
методикалык моделге ылайык иреттештирилген;

•иштелип чыккан окуу методикалык комплекси орто кесиптик окуу 
жайларында, кесиптик лицейлердин окутуучуларынын билимин оркундетуу, 
даярдоо жана кайра даярдоо курстарында, ошондой эле ар бир адистикке 
багытталган маселелер жыйнактарын тузууде колдонууга болот.

Ф.Ш. Кулуеванын диссертациялык ишинин материалдарын 
колдонуу теменкулерге жол ачат:
-  темага байланыштуу илимий иштерди теориялык жактан талдоону 
байытууга;
-  изилдоонун натыйжасында иштелип чыккан «Кесиптик ишмердуулуктегу 
маалыматтык технологиялар» аттуу методикалык колдонмо комплекси 
учурдагы билим беруу процессии технологиялык жактан еркундетууге;
-  колледждерде иштеген окутуучулардын МКТны колдонуу менен кесипке 
багыттап билим беруудогу тажрыйбасын арттырууга;
-  болочок адистердин МКТны колдонуу боюнча кесипкейлуулугун 
арттырууга.

Диссертациясынын материалдарын ишке ашыруунун 
жыйынтыгында темвндегудей оц натыйжалар алынган:

а) диссертациялык изилдееде коюлган проблема боюнча психолого- 
педагогикалык, методикалык адабияттарды жана диссертациялык 
изилдеелорду анализдеп, студенттерди кесипке багыттап окутууда МКТны 
колдонуу, кесиптик ишмердуулук, даярдоо тушунуктерунун мазмунун 
конкреттештештирилген. Колледждерде кесипке багыттап окутууда МКТны 
колдонуу мумкунчулуктору жана теориялык практикалык абалы аныктаган.

б) колледждерде МКТны кесипке багыттап окутуунун кесипке жалпы 
педагоикалык шарттары белгиленип, андан тышкары уч педагогикалык шарт 
аныкталып, аны ишке ашыруу технологиялары иштелип чыккан. Ошону 
менен бирге методикалык модели тузулуп, теориялык жактан негизделип, 
ыкмалары талданган.

8. Диссертациянын негизги жоболорун, натыйжаларын жана 
тыянактарын жарыялоону тастыктоо.

Диссертациянын мазмуну толук бойдон автордун теменку эмгектеринде 
жарыяланган:

1. Кулуева, Ф.Ш. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности [Текст]Методическое указание / Ф.Ш. 
Кулуева, М.О. Аманалиева. -  Бишкек, КЭУ, 2010. -24 с.

2. Кулуева, Ф.Ш. УМК по дисциплине «Информационные 
технологии в туризме» [Текст]: / Ф.Ш. Кулуева. -  Бишкек, 2016. -145 с.



3. Кулуева, Ф.Ш. Методические указания и задания к практическим 
заданиям по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
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