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1. Изилдоонун актуалдуулугу.

Кыргызстан бугунку кунде улам кенири кулач жайып бара жаткан 

ааламдашуунун алкагында, чыгыш жана батыш Европа елколеру менен 

саясий, экономикалык маданий эл аралык карым-катнаш мамилелерди тузуу 

менен дуйнелук мейкиндикте ез ордун аныктоодо. Билим беруу системасы 

ааламдашуу ш артында оз ордун таба билген кесиптик жана социалдык 

мамилелерди тузуу менен дуйнелук мейкиндикте оз ордун таба билген, 

кесиптик жана башка социалдык мамилелерди жендоп кете ала турган, чет 

тилинде эркин суйлегон, башка маданияттардын екулдеру менен чет 

тилдерде кесипкейлуулукте баарлашууга даяр, комлпекстуу кесип ээлерин 

даярдоого милдеттуу. 2018-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын 

улугтук енугуу стратегиясында билим беруу системасындагы кескин



озгоруулор коомдук жашоо тиричилик чейресунде эл аралык тилдерди 

колдонуу мумкунчулугун кенейтуу менен “Кеп тилдуулук есуп келе жаткан 

муунга терен глобалдык процесстерге биригууг© мумкунчулук берет” деп 

белгиленген (Национальная стратегия развития КР на 2018-2040 годы. -  

Бишкек, 2018.-27 с). М унун ©зу Кыргызстанда чет тилдерин, ©згочо англис 

тилин оздоштуруу, алардын илимде , билим беруудо, искусстводо, спортто, 

жарнамада, туризмде, басма соз жана башка тармактарда кенири колдоно 

билуу галабын актуалдаштырат.

Чет тилинде эркин суйлоо -  бардык профилдеги адистиктер учун 

келечек иштерине жол ачат. Алардын ичинде спортчулар, дене тарбия 

адистери учун коомдук-саясий, окуу-кесиптик, социалдык-ондуруштук, 

илимий, маданий, инвестициялык багыттарында англис тилин билуунун 

мааниси зор.

53200 дене тарбия багыты боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку 

кесшггик билим беруу мамлекеттик стандарты алган билимди практикада, 

уюш туруучулук-тарбиялык, машыктыруу процесинде колдоно билуусу 

керектиги жана базалык болумдогу гуманитардык социалдык жана 

экономикалык сабактардын ичинен чет тилин созсуз окулушу керек деген 

талабы коюлган.

Буга чейинки бай тажрыйба корсоткондой, Кыргызстандын окуучулары 

спорттук мелдеш терге катышып, дуйнолук чемпионаттарда, кышкы жана 

жайкы Олимпиадаларда елкобуздун байрагын жогору которуп, олк© атынан 

жеништерди камсыздап келет. Мунун озу кайсы олкого барса, кайсы 

элдердин окулдору менен бет мандай келишсе, дал ошол элдин тилинде 

суйлой билуу зарыл экендигин билдирет.

2. Изилдоонун илимий жоболорунун, жыйынтыктарынын жана 

сунуштардын негизделиш даражасы: Диссертацияда иштелип чыккан 

илимий жоболор, жалпы жыйынтыктар жана практикалык сунуштар



педагогикалык, методикалык изилдеолердун методологиясына, анын 

талаптарына ылайык негизделген. М ында изилдеенун педагогикалык 

эксперименттик иштердин жыйынтыктары да кецири пайдаланылган. 

Изденуучу Кыргыз Ресиубликасында коп маданияттуу жана коп тилдуу 

билим беруу концепциясын ар тараптан терец талдоо менен, аларды 

жалпылаш тыруу аркылуу алынган жыйынтыктарын педагогика илиминин, 

англис тилин окутуунун сопку жетишкендиктери менен айкалыштыруу 

менен жоболорду, жыйынтыктарды жана сунуш тарды иштеп чыккан. 

Изилдоонун максаты менен милдеттерин так аныктап, аларды логикалык 

ырааттуулукта, илимий-педагогикалык эмгектерди пайдалануу, жеке ой- 

сунуштарын билдируу менен коргоого коюлуучу жоболорду, 

жыйынтыктарды жана практикалык сунуштарды жетиштуу даражада 

негиздоего жетишкен.

3.Изилдоонун илимий жацылыгы жана теориялык мааниси: 

Англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин кесипке 

багытталган кеп иш мердуулугун калыптандыруунун илимий-педагогикалык 

негиздери талдоого алынды; дене тарбия багытындагы студенттердин англис 

тилиндеги кеп ишмердуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттары 

аныкталды; англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин 

кесипке багытталган кеп ишмердуулугун калыптандыруу боюнча конугуулер 

системасыи камтыган окуу курал иштелип чыкты; англис тилин окутуу 

аркылуу болочок дене тарбия адистиктерин кесиптик жактан даярдоонун 

педагогикалык шарттары жана технологиясы педагогикалык эксперимент 

аркылуу текш ерилип, илимий-педагогикалык сунуштар иштелип чыккан.

3 .Изилдоонун практикалык баалуулугу: Англис тилинде кесипке 

багыттап окутуунун илимий-педагогикалык негиздерин терендеп 

тушунууго жана анын жоболорун педагогика илимине, билим беруу



тажрыйбасына киргизууге, жаны муундагы дене тарбия мугалимдерин, 

маш ыктыруучуларын даярдоого салым кошот. М амлекеттик билим беруу 

стандарттарынын адистерди даярдоо боюнча алардын социалдык,тилдик 

компетенттуулугун байытууга, ишке ашырууга еболге тузет. Дене тарбия 

багытындагы студенттердин кеп иш мердуулугун калыптандыруунун 

педагогикалык шарттары жана модели педагогикалык жогорку окуу 

жайларында окуу программасын тузууге, студенттерди окутууда 

билгичтиктери менен кендумдерун калыптандырууга багытталган сапаттуу 

кесиптик билим берууго салым кошот. Диссертациянын илимий 

жанылыктары КМ ДТжСанын процессине ийгиликтуу киргизгендигин 

айгинелейт.

Изденуучунун жеке салымы: Автордун жеке демилгеси менен дене 

тарбия багытындагы студенттердин кесипке багытталган кеп ишмердуулугун 

калыптандыруунун илимий теориялык негиздери тастыкталып, аны ишке 

ашыруу модели жана педагогикалык эскперименттин жыйынтыктары

сунушталат.

3. Авторефераттын диссертациянын мазмуну менен дал келиши:
Диссертация кириш ууден, уч глава, корутундудан жана практикалык

сунуштардан турат. И зилдеодо 178 аталыштагы эмгектер пайдаланылган. 

Авторефераттын колему резюмелерди кошпогондо белгиленген талаптан 

ашкан эмес. Автореферат диссертациянын мазмунун толук чагылдырган. 

И зилдеенун милдеттеринин чечилиши главалар боюнча так керсетулген.

Ж алпысынан изилдее ийгиликтуу иштелген, оз алдынча аткарылган, 

голук буткорулгон иш катары оц баага татыктуу. Аталган ийгиликтер менен 

кошо айрым мучулуштуктор да байкалды, алар:

Биринчи, айрым теориялык маселелерге, атап айтсак, окутуунун 

дидактикалык принциптерине кобуроок орун берилген.



Экинчи, англис тилин кесипке багыттап окутуунун практикалык- 

колдонмолук маанисин терецдетип ачып беруу керектей.

Бирок белгиленген мындай мучулуш туктер принципиалдуу мунозге ээ 

эмес, алар изилдоонун жалпы децгээлине таасир этпейт.

Абдыбекова Нурмира Абдыбековнанын «Англис тили сабагында дене 

тарбия багытындагы студенттердин кеп иш мердуулугун калыптандыруунун 

педагогикалык шарттары» деген темадагы диссертациялык изилдеосу Кыргыз 

Республикасынын Жогорку атгестациялык комиссиясыньш «Окумуштуулук 

даражаларды ыйгаруунун тартиби жонундегу» Ж обосунун 10-пунктунун 

талаптарына толук жооп берет. Ал эми изденуучу Абдыбекова Нурмира 

Абдыбековна 13.00.01 -  жалпы педагогика, педагогиканын жана билим беруунун 

тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын алууга татыктуу деп эсептейбиз.

Пикир Жалал-Абад мамлекеттик университетинин педагогика жана психология,

башталгыч билим берууну теориясы жана методикасы кафедраларыньш кецейтилген 

жыйынынын отурумунда 2019-жылдын 11-сентябрында (№2 протокол) талкууланып 

бекитилди.
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