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ПИКИР

1. Диссертациянын темасыиыи актуалдуулугу.

Диссертациялык иш актуалдуу. Себеби, чет тилинде эркин суйлее -  бардык 

профилдеги адистер учун келечек иштерине кецири жол ачат. Алардын ичинде спортчулар, 

дене тарбия адистери учун коомдук-саясий, окуу-кесиптик, социалдык-ендуруштук, илимий, 

маданий, инвестициялык багыттарында англис тилин билуунун мааниси зор. 532000 дене 

тарбия багыты боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим беруу 

мамлекеттик стандарты алган билимди практикада, уюштуруучулук-тарбиялык, машыктыруу 

процессинде колдоно билуусу керектиги жана базалык белумдегу “гуманитардык социалдык 

жана экономикалык” сабактардын ичинен чет тилин сезсуз окулушу керек деген талабы 

коюлган. Буга чейинки бай тажрыйба керсеткендей, Кыргызстандын спортчулары спорттук 

мелдештерге катышып, дуйнелук чемпионаттарда, кышкы жана жайкы Олимпиядаларда 

елкебуздун байрагын жогору кетеруп, елке атынан жециштерди камсыздап келет. Мунун езу 

кайсы елкеге барса, кайсы элдердин екулдеру менен бет мандай келишсе, дал ошол элдин 

тилинде суйлей билуу зарыл экендигин билдирет. Демек, аталган проблеманы билим беруу 

процессинде чечуу мамлекеттик билим стандартын жузеге ашыруунун актуалдуу милдеттери 

катарында кароого болот.

Билим беруу системасы ааламдашуу шартында ез ордун таба билген, кесиптик жана башка 

социалдык мамилелерди жендеп кете ала турган, чет тилинде эркин суйлеген, башка 

маданияттардын екулдеру менен чет тилдерде кесипкейлукте баарлашууга даяр, 

компетенттуу кесип ээлерин даярдоого милдеттуу. 2018-жылы кабыл алынган Кыргыз 

Республикасынын улуттук енугуу стратегиясында билим беруу системасындагы кескин 

езгеруулер коомдук жашоо тиричилик чейресунде эл аралык тилдерди колдонуу 

мумкунчулугун кенейтуу менен «Кеп тилдуулук есуп келе жаткан муунга терец глобалдык 

процесстерге биригууге мумкунчулук берет» деп белгиленген [Национальная страгения 

развития КР на 2018-2040 годы. -  Бишкек, 2018. -  27с]. Мунун езу Кыргызстанда чет 

тилдерин, езгече англис тилин ездештуруу аларды илимде, билим берууде, искусстводо, 

спортто, жарнамада, туризмде, басма сез жана башка тармактарда кецири колодоно билуу



талабын актуалдаштырат. Андыктан, англис тили сабагында студенттердин кеп 

ишмердуулугун0 тарбиялоо тек гана заманбап ааламдашуу талаптары менен гана 

шартталбастан, ал атуулдук ошол эле мезгилде башка улуттун екулдеру менен ынтымакта, 

ырашкерликте жашоого багытталган феномен катары педагогиканын салттарында орун алган. 

Ал эми, бул проблеманын чечилиши -  билим берууде бир топ педагогикалык жоболорго 

орчундуу таасир беруу менен бирге англис тили сабагында дене тарбия багытындагы 

студенттердин кеп ишмердуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттарын енуктурет. 

Демек, изденуучунун аталган темадагы изилдее иши теориялык жана практикалык жактан 

зарыл экендиги ырас.

Иликтееге алынган проблема, автор тарабынан англис тили сабагында 

студенттердин кеп ишмердуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттары, элдик 

педагогика боюнча кептеген эмгектер талдоого алынып, алардын рационалдуу идеялары 

илимий этиканын эрежелерине ылайык орундуу жетекчиликке алынган. Мындай иш- 

аракет изилдеенун проблемасын, стратегиясын, илимий аппараттарын тагыраак 

айкындоого мумкунчулук берген. Диссертант коюлган максат, милдеттерди чечууде 

кесиптик жана илимий-теориялык, методологиялык жактан даярдыгынын жеткиликтуу 

экендигин керсете алган. Диссертацияда бири-бири менен тутумдаш бир катар жаны 

натыйжалар алынган. Алар изденуучунун педагогика илимине кошкон салымын 

тастыктай алат. Изилдеенун милдеттери, коргоого коюлган жоболор, корутундулар толугу 

менен анын мазмунуна дал келет.

2. Диссертацияныи илимий натыйжалары катары твмоидегулерду керсотууго
болот.

Диссертациялык иште жацы теменкудей илимий жыйынтыктар алынган жана алар 

жалпы педагогиканын, билим беруунун тарыхы адистигин енуктурууде чон мааниге ээ болот:

1-натыйжа: Англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин кеп 

ишмердуулугун калыптандыруунун илимий-педагогикалык негиздери талдоого алынып, 

алардын кептик, тилдик, социалдык-маданий жана таанып-билуу компоненттери аныкталган; 

кыргыз, орус жана чет элдеринин илимий-педагогикалык адабияттарын анализдее англис 

тили сабагында дене тарбия багытындагы окуган студенттердин кеп ишмердуулугун 

калыптандыруунун педагогикалык шарттары психологиялык-педагогикалык жагынан 

талдоодон еткерулуп, алардын кеп ишмердуулугун калыптандыруунун педагогакальж 

шартгарьш теориялык негиздери жана практикалык жактан азыркы талаптарга ылайьж иштеп чыгуусу 

зарыл экендиги тастыкталган. (1 главанын 1.1., 1.2. параграфтарында.)



2- натыйжа: Изилдеенун объектисине жана предметине ылайык дене тарбия багытындагы 

студенттердин англис тнлиндеги кеп ишмердуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттары 

аиыктальш, англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин кесипке багытталган кеп 

ишмердуулугун калыптандыруунун технологиясы, коммуникациялык компетентуулугун 

калыптандыруу боюнча кенугуулер системасьш камтыган окуу курал иитгелип чыгарылган. 

Изилдеенун натыйжасы катары теменкудей педагогикалык шарттарга таянуу сунушталат: 1) 

студенттердин кесипке багьпталган кеп ишмердуулугун калыптандыруу максатында 

коммуникациялык мейкиндикти оптимизациялоо, билим алуу борборун уюштуруу; 2) дене тарбия 

багытьшда окутан студенттердин алардын англис тилинде кеп ишмердуулугун кальштандырууга 

байланьпнтуу билим алуу мотивациясын камсыз кылуу максатьшда кесипке багыттап окутуунун 

интерактивдуу методцорун кецири колдонуу; 3) англис тилинде кеп ишмердуулугунун 

натыйжалуулугун арттыруу максатында окуу процессинде «Google classroom» технологиясын 

колдоно билуу; 4) англис тилинде кеп ишмердуулугун кальштандыруунун негизги педагогикальж 

шарты катары студенттердин эне тилиндеги, орус жана англис тилиндеги этнопедагогикальж жана 

этноспортгук каражаттардын системасьш колдонуу; 5) жалпы окуу-тарбия процессинде предмет 

аралык байланьштты камсыз кылуу, интеграцияланган сабактарды уюштуруу. (2 главанын 2.1 

2.2., 2.3. параграфтарында.)

Изилдее процессинде дене тарбия багытындагы студенттердин англис тилинде кеп 

ишмердуулугун калыптандыруунун модели тузулген. Модель окуу процессии жогорку 

кесиптик адистикке багыттап уюштуурууга кемектешуп, педагогикалык шарттар; кесипке 

багыттап окутуу технологиясы, сабактын тузулушу, жабдылышы, максаты, тиби, бышыктоо, 

жыйынтыктоо; коммуникациялык компетенцияны; кеп ишмердуулугун; грамматикалык 

жендемун, сез байлыгын жана ой жугуртуусун естуруучу кенугуулер системасы камтылган. 

(3 главанын 3.1. параграфында.)

3-натыйжа: Дене тарбия багытында билим алып жаткан студенттердин англис 

тилиндеги кеп ишмердуулугун калыптандыруунун изилдее методдору талдоого алынып, 

англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин кесипке багытталган кеп 

ишмердуулугун калыптандыруунун технологиясы, коммуникацияльж компетентуулугун 

калыптандыруу боюнча кенугуулер системасьш камтыган окуу курал иштелип чыкты.

Дене тарбия багыты боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим беруу 

мамлекеттик стандартын, окуу программаларын жана окуу китептерин анализдее 

мененадистиги тил эмес багыттагы беш жогорку окуу жайларынын жумушчу программалары, 

окуу-методикалык окуу куралдарындагы окшоштуктар жана айымачылыктар аныкталды. 

Англис тилиндеги кеп ишмердуулугун калыптандыруунун эффективдуулугунун 

принциптери, критерийлери, керсеткучтеру аныкталып, студенттердинанглис тилин



уйренууге умтулуусу, чет элдик ыктыярчылар мененбаарлаша билуусу, интервью алууга 

кызыгуулары артып, дил баяндын темасын тактап, ошол теманын алкагындагы материалдар 

системалаштырылды. (2 главанын 2.1., 2.2. параграфтарында.)

4-натыйжа: Болочок дене тарбия адистерин кесиптик жактан даярдоонун

педагогикалык шарттарынын эффективдуулугу педагогикалык эксперимент аркылуу 

тастыкталып, англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин кеп 

ишмердуулугун калыптандыруунун модели жана педагогикалык шарттарынын 

эффективдуулугу педагогикалык эксперимент аркылуу жалпылаштырылды.

Кеп ишмердуулугун калыптандыруунун моделинин эффективдуулугу жана тилдик- 

коммуникациялык компетенттуулуктерун калыптандыруу окутуучу менен студенттин 

биргелешкен иш аракети аркылуу берилди. Англис тилинде кеп ишмердуулугунун турлеру: 

окуу, жазуу, суйлее, угуу боюнча «Дене тарбия багытындагы студенттердин кеп 

ишмердуулугун остуруу» аталышындагы окуу куралын жана он беш коммуникациялык 

кенугуулер системасьш жана студенттердин кесиптик адистигине багытталып, иштелип 

чыккан. (3 главанын З.1., 3.2. параграфтарында.)

3. Диссертацияда изденуучу тарбынан аныкталган ар бир илимий 

натыйжасынын, тыяиактарыным жана корутундусунун негизделгендик жана

ишенимдуулук даражасы.

1-натыйжа: Англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин кеп 

ишмердуулугун калыптандыруунун илимий-педагогикалык негиздери талдоого алынып, 

алардын кептик, тилдик, социалдык-маданий жана таанып-билуу компоненттеринин 

езгочелукторун аныктоодо диссертант кыргыз, орус жана чет элдеринин илимий-педагогикалык 

эмгектерине таянган. Англис тили сабагында дене тарбия багытындагы окуган студенттердин 

кеп ишмердуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттары психологиялык- 

педагогикалык жагынан талдоодон еткерулуп, алардын кеп ишмердуулугун калыптандыруунун 

педагогикалык шарггарын теориялык жана практикалык жактан азыркы талаптарга ылайьж ишгеп чыгуусу 

зарыл экендигин керсетулген. Бул проблема ишенимдуу аныкталган.

2-натыйжа: Изденуучу тарбынан изилдеенун объектисине жана предметине ьшайык дене 

тарбия багытындагы студенттердин англис тилиндеги кеп ишмердуулугун калыптандыруунун 

педагогикалык шарттары аныкталып, англис тили сабагында дене тарбия багытындагы 

студенттердин кесипке багытталган кеп ишмердуулугун калыптандыруунун технологиясы, 

коммуникацияльж компетентуулугун калыптандыруу боюнча кенугуулер системасьш камтыган 

окуу курал иштелип чыгарылган. Изденуучу тарбынан изилдеенун натыйжасы катары



педагогикалык шартгарга таянуу менен ишке ашырылган, изилдее процессинде дене тарбия 

багытындагы студенттердин англис тилинде кеп ишмердуулугун калыптандыруунун модели 

тузулген жана ошонусу менен ынанымдуу.

3-натыйжа: Дене тарбия багытында билим алып жаткан студенттердин англис 

тилиндеги кеп ишмердуулугун калыптандыруунун изилдее методдору талдоого алынып, 

англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин кесипке багытталган кеп 

ишмердуулугун калыптандыруунун технологиясы, коммуникациялык компетентуулугун 

калыптандыруу боюнча кенугуулер системасьш камтыган окуу куралдын иштелип чыгышы.

Дене тарбия багыты боюнча КР жогорку кесиптик билим беруу мамлекеттик 

стандартын, окуу программаларын жана окуу китептерин езгече анализдее менен адистиги тил 

эмес багыттагы беш жогорку окуу жайларынын жумушчу программаторы, окуу-методикалык 

окуу куралдарындагы окшоштуктар жана езгече айырмачылыктардын аныкталышы. Англис 

тилиндеги кеп ишмердуулугун калыптандыруунун эффективдуулугунун принциптеринин, 

критерийлеринин, керсеткучтерунун аныкталышы, студенттердин англис тилин уйренууге 

умтулуусу, чет элдик ыктыярчылар менен баарлаша билуусу, интервью алууга кызыгуулары 

артып, дил баяндын темасын тактап, ошол теманын алкагындагы материалдар 

системалаштырылышы билим беруу постулаттарына негизделгени менен далилдуу. Ошондой 

эле чет тилди уйретуу процессинде, окутуу ироцессинин табиятынан келип чыккан мыйзам 

ченемдуулуктерге, принциптерге таянаары далилденген.

4-натыйжа: Изденуучу тарбынан болочок дене тарбия адистерин кесиптик жактан 

даярдоонун педагогикалык шарттарынын эффективдуулугу педагогикалык эксперимент 

аркылуу тастыкталып, англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин кеп 

ишмердуулугун калыптандыруунун модели жана педагогикалык шарттарынын 

эффективдуулугу педагогикалык эксперимент аркылуу жалпыланышы.

Кеп ишмердуулугун калыптандыруунун моделинин эффективдуулугу жана тилдик- 

коммуникациялык компетенттуулуктерун калыптандыруу окутуучу менен студенттин 

биргелешкен иш аракети аркылуу берилгени. Англис тилинде кеп ишмердуулугунун турлеру: 

окуу, жазуу, суйлее, угуу боюнча «Дене тарбия багытындагы студенттердин кеп 

ишмердуулугун естуруу» аталышындагы окуу куралынын жана он беш коммуникациялык 

кенугуулер системасынын студенттердин кесиптик адистигине багытталып, иштелип 

чыгышы. Бул теориялык жоболорду педагогикалык экспериментте текшерууде изденуучу 

тарабынан теориялык жоболору ишенимдуу тастыкталган.



4. Диссертацияда аныкталган изденуучУнУн аР бир илимий натыйжасынын

(жобосунун), тыянактарынын жана корутундусунун жацылык даражасы

1-натыйжа. Изилдеечунун учурдагы илимий-педагогикалык булактарга, 

философиялык, психологиялык, педагогикалык, этнопедагогикалык эмгектерге таянуу менен 

жургузулген англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин кеп 

ишмердуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттарынын, технологиясынын 

езгечелукторун аныкталышы илимий ецуттен изилдеого байланыштуу ойлорун, 

тыянактарын жацы деп кабыл алууга негиз бар, себеби, аталган илимий тушунук жана 

керунуш Кыргыз Республикасынын билим беруу мейкиндигинде биринчи жолу талдоого 

алынган илимий аракеттерден болуп эсептелет.

2-натыйжа: Дене тарбия багытында билим алый жаткан студенттердин англис 

тилиндеги кеп ишмердуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттары, 

коммуникацияльж кенугуулер системасы, окуу куралы окуу процессине ийгиликтуу 

жайылтылгандыгын жана эксперимент аркылуу тастыкталганын жацы деп эсептееге негиз 

бар, себеби англис тилин окутуу процессинде дене тарбия багытында билим алып жаткан 

студенттерди кеп ишмердуулугун калыптандыруу принциптеринин, абалынын жана 

децгээлинин аныкталышынын теориясы КМШ елкелерунде жана алыскы чет елкелерде 

жетишээрлик децгээлде изилденген, ал эми изденуучу тарабынан Кыргыз Республикасынын 

билим беруу мейкиндигинде студенттердин англис тилиндеги кеп ишмердуулугун 

калыптандыруунун окутуу процессиндеги мазмуну, изилдее усулдары, жалпы критерийлери 

жана керсеткучтеру аныкталган. Диссертант тарабынан иштелип чыккан дене тарбия 

багытында билим алып жаткан студенттердин англис тилиндеги кеп ишмердуулугун 

калыптандыруунун педагогикалык илимий-практикалык моделин жарым-жартылай жацы деп 

кабыл алууга болот, себеби заманбап педагогика илиминде моделдештируу методологиясы 

терец изилденген, ал тургай ар бир изилдеечу ез изилдеесунун максат милдеттерине жараша 

модель тузуу енекет ишке айланган. Автордун артыкчылыгы кеп ишмердуулугун енугуу 

моделинин коммуникациялык кенугуулер системасынын турлеру, сабактын улгусу, кеп 

ишмердуулугунун турлеру,окутуунун системалуу жолу коммуникациялык компетенциянын 

негизинде керсете алган. Салттуу дидактикалык принциитерди жана заманбап окутуу 

технологияларын эсепке алуу менен модель коммуникацияльж компетенцияны, кеп 

ишмердуулугун естуруучу, грамматикалык жеидемуи естуруучу, сез байлыгын жана ой 

жугуртуусун естуруучу кенугуулерду ирэттештирууге ез салымын кошо алган.



3-натыйжа: Болонок дене тарбия адистерин англис тилиндеги кеп ишмердуулугун 

калыптандыруунун педагогикалык шарттарынын эффективдуулугун аныктоо боюнча 

педагогикалык эксперименттин жыйынтыктары сунушталат.

Болонок дене тарбия адистерин англис тилиндеги кеп ишмердуулугун калыптандыруунун 

педагогикалык шарттары айкындалып, эксперименттик текшерууден откерулген. 

Эксперимеиттик текшерууге байланыштуу натыйжаларды жацы деп кабыл алууга болот, себеби 

алардын жалпы керсеткучтеру диссертациялык иштин негизги максатына жооп беруу менен 

автор тарабынан ез алдынча изденуучулук аракетинин негизинде жаралган. Болонок дене тарбия 

адистерин англис тилиндеги кеп ишмердуулугун калыптандыруунун эксперименталдык окуу 

программасы, усулдук колдонмолор, практикалык сунуштар иштелип чыккан.

5. Алынган натыйжалардын нчки бнримдигин жана тиешелуу актуалдуу 

проблеманы, теориялык жана прикладдык милдетти чечуугв багытталгандыгын

баалоо.

Абдыбекова Нурмира Абдыбековианын педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын издении алуу учун жазылган «Англис тили сабагында дене тарбия багытындагы 

студенттердин кеп ишмердуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттары» аттуу 

темадагы диссертациясында керсетулген натыйжалар илимий-теориялык жана прикладдык 

жактан азыркы талаптарга ылайык дене тарбия багытындагы студенттердин кеп 

ишмердуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттарынын тажрыйбасын колдонууну 

арттыруу жана аны жайылтууга мумкун деп эсептееге болот.

Алынган натыйжалар ички биримдикке жана логикалык ырааттуулукка ээ. Практикалык 

сунуштар теориялык жактан тастыкталган жоболорго жана учурдун талабына негизделген.

Диссертациялык иш белгиленген проблема боюнча ички биримдикке ээ болуп, бир 

катар жацы илимий натыйжаларды жана жоболорду камтыйт. Бул изденуучунун педагогика 

илимине кошкон жеке салымын керсетет.

6. Алынган натыйжалардын практикалык баалуулугу.

• Англис тилин кесипке багыттап окутуунун илимий педагогикалык 

негиздерин терецдеп тушуиууге жана анын жоболорун педагогика илимине, билим беруу 

тажрыйбасына киргизууге, жацы муундагы дене тарбия мугалимдерин, машыктыруучуларын 

даярдоого диссертант салымын кошкон.



• Диссертант тарабынан Мамлекеттик билим беруу стандарттарынын адистерди 

даярдоо боюнча алардын социалдык, тилдик компетенттуулугун байытууга, ишке ашырууга 

ебелге тузулген.

• Диссертант дене тарбия багытындагы студенттердин кеп

ишмердуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттарын, моделин педагогикалык 

жогорку окуу жайлардын окуу программаларын тузууге, студенттерди окутууда 

билгичтиктерин, кондумдорун калыптандырууга багытталган сапаттуу кесиптик билим 

берууге салым кошот. Диссертациянын илимий жыйьштыктары КМДТжСаиын окуу процессине 

ийгиликтуу киргизгеидигин айгинилейт (Акт№ 1).

7. Диссертациянын негизги натыйжаларынын, жыйынтыктарынын, 

корутундуларынын толук жарыяланышы.

Изилдеенун негизги идеяларын чагылдыруу учун изденуучу 32 илимий макаласын, анын 

ичинен 16 КРнын КИНЦ журналдарында, 2 РИНЦ индекстуу журналдарында, 5 чет елкелук 

илимий журналдарда жарыялаган жана КР ББИМ грифи алдында окуу куралын басып 

чыгарган.

Диссертацияда орун алган айрым мучулуштор жана аларды нечуу боюнча 

сунуштар:

1. Биринчи милдет “Англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин 

кесипке багытталган кеп ишмердуулугун калыптандыруунун илимий-педагогикалык 

негиздерин теориялык жактан аныктоо” -  деп аталып, кецири каралганы менен диссертацияда 

жана авторефераттын текстинде теориялык негиз катары туура эмес авторлордун аты жену 

берилген (А.А.Бекбалаев, С.Ш.Гараев, М.Л.Мухарова, диссертацияда 14 бет, авторефератта 4 

бет). Бул авторлордун изилдее эмгектери немис тили боюнча каралган.

2. «Дене тарбия багытындагы студенттер учун англис тили суйлее кебин естуруу» -  деген 

атайын кошумча окуу программасы жана окуу-усулдук колдонмосу жогорку окуу жайлардын 

башка багытындагы факультеттеринде англис тили дисциплинасын етуп жаткан 

окутуучуларга коммуникативдик кенугуулер системасы катары сунушталып, окуу плаиында 

орун алган мазмунуна кошумча катары колдонулса жакшы болот эле.

8. Авторефераттын мазмунунун диссертациянын мазмунуна дал келиши.

Изденуучу Абдыбекова Нурмира Абдыбековнанын 13.00.01 - жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин



кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылган «Англис тили сабагында 

дене тарбия багытындагы студенттердин кеп ишмердуулугун калыптандыруунун 

педагогикалык шарттары» алуу темадагы диссертациялык иши бардык компоненттери 

боюнча авторефераттын мазмунуна негизинен дал келет. Авторефераттын окшош тузулген 

кыргыз, орус жана англис тилдериндеги резюмеси бар.

Арийне аталган айрым кемчиликтер диссертациянын сапатын, теориялык жана 

практикалык натыйжаларын темендете албайт. Андыктан, Абдыбекова Нурмира 

Абдыбековнанын кандидаттык диссертациясын ез алдынча аткарылган изилдее катары 

кароого болот.

Жалпысынан изденуучу Абдыбекова Нурмира Абдыбековнанын «Англис тили 

сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин кеп ишмердуулугун 

калыптандыруунун педагогикалык шарттары» алуу темадагы педагогика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылган диссертациясы Кыргыз 

Республикасынын Жогорку атгесгацияльж комиссиясынын диссертациялык изидцеелерге коюлуучу 

талаптарына жооп берет. Ал эми изденуучу Абдыбекова Нурмира Абдыбековнаны 13.00.01 -  

жалпы педагогика, педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча педагогика 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасына татыктуу деп эсептееге болот.

Раемий оппонент:

Эл аралык инновациялык 

университетинин мад; 

коммуникация жана 

директору, п.и.д., доц Сартбекова Н.К


