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ПИКИРИ *

1. Диссертациянын темасынын актуалдуулугу.

Акыркы жылдары биздин елкеде зендуу балдар менен иштее кейгейу 
практиктердин да, теоретиктердин да кецулун езгече бурууда. Азыркы 
учурда зендуу балдарды окутуу процессии жакшыртуу коомчулуктун, 
мамлекетибиздин социалдык кутуулеру менен тыгыз байланышта. 0те  
тездик менен енугуп жаткан коом жацыча ойлонгон, чыгармачылык менен 
ой жугурте алган , кенен кругозору бар, жацы милдеттерди коюп, аны чече 
билуу жендомуне ээ инсандарга муктаж болуп турат. Зендуу балдардын 
проблемасы биздин елкеде мамлекеттик мааниге ээ. Кыргыз 
Республикасынын «Билим беруу женунде» мыйзамында эц башкы принцип

а
катары “Шыктуу балдарды тандоо жана алардын чыгармачылык есуусуне 
шарт тузуу” каралган. Зендуу, таланттуу балдар -- бул ар бир елкенун 
гулдеп есушун шарттоочу, экономикалык, социалдык маселелерин 
ийгиликтуу чече ала турган интеллектуалдык потенциалы болоорун 
окумуштуулар, практиктер далилдеп келет.

Билим беруу жаатында кептеген жацылануулар жургузулгену менен «г
зээндуу балдарды окутуу процессии натыйжалуу уюштурууну жургузуу, 
алардын тубаса шык-жендемун енуктуруу ж.б. маселелерине кецул бурулбай 
жана ал маселелер изилдееге алынбай келе жаткандыгын баса керсетууге 
болот. Зээндуу балдарга билим берууну жакшыртуу маселеси кецулдун 
сыртында калып, мектеп мугалимдери баланын зээндуулугун жана 
чыгармачылык жендемдерун байкаган кунде да, алар анын талантынын 
толук ачылышына жана енугуусуне жардам бере албай келишууде.

Изденуучу Айтышова Жацыл Токтосуновна тарабынан аткарылган 
“Зендуу балдардын окуу процессии уюштуруунун дидактикалык 
негиздери” аттуу темадагы диссертация мына ошол багытта мугалимдерге 
кемек керсетуучу эмгектин бири. Анткени, бугунку кунге чейин 
Кыргызстандын мектептеринде зээндуу балдарга билим беруу маселелери *
системалуу турде атайын илимий иликтееге алынбай келууде.
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Учурда коомдун социалдык турмушунда журуп жаткан езгвруулер, ар 
бир адамдагы тубаса шык-жендемдерду ачып беруу жана аларды ТУРМУ“ ^  
квйгвйлврду чечууде натыйжалуу пайдалануу зарылдыгь, жана 
Республикабыздын жалпы орто билим беруу системасында жана 
предметгердин мазмундарында езгвруулер, окутууну уюштуруудагь 
езгечелуктеру ж.б. зээндуу балдарга билим беруу (окутуу, тарбиялоо) 
маеелелери кыргыз педагогика шшминде жеткиликтуу денгээлде иликтееге 
алынбагандыгы жана билим беруу ирактикасында толук ишке ашырыл аи 
жаткандыгы, аталган изилдеенун актуалдуулугун аныктаит.

Изилдеечунуи аракети толук турде колго аларлык жана диссертация 
актуалдуу темага жазылган.Эмгск зээндуу балдарды окутуу процессии 
уюштурууну дидактикалык негиздее маселесине арналып, жацы талаптарга 
ылайык жалпы билим беруучу мектептерде зендуу балдарга билим берууну 
канткенде сапаттуу ишке ашыруу маселеси алдынкы педагогикалык 
тажрыйбаларга таянып изилдеп чыккандыгы менен бааланат.

2. Диссертация™ берилген илимий жоболордун, жыйынтыктардын 

жана сунуштардын негизделиш даражасы.

Диссертацияга коюлган талаптын негизинде КР ЖАКтын Окумуштуулук 
даражаларды беруунун тартиби женундегу жобосуиун 2.10. пунктуна 
ылайык теменку жацы илимий натыйжалар жана суиуштар алынгаи.

1-натыйжа. Изденуучу зээндуу балдарга билим беруунун теориясыныи 
жана практикасыныи маселелерии педагогикалык теориядагы жана 
практикадагы абалын езгечелуктерун, аньга методологиялык негиздерин 
аныктоо учун философиялык, педагогикалык, психологиялык, илимиии- 
методикалык адабияттарды , окуу программаларын, мамлекеттик 
предмет™  стандарттарды, окуу китептерии изилдееге алган.

2-натыйжа. Орто мектептерде билим беруунун максаттарына жана 
мамлекеттик окуу-нормативдик документтердин талаптарына ылайык 
зээндуу окуучуларга билим беруу процессии уюштуруу дидактикалык 
жактан алгач ирет негизделген: мугалимдерге зээндуу екуучулар менен 
жекече сабактарды даярдоодо жана еткерууде иегиз кылып алуу учун 
дидактикалык жоболор, дидактикалык принциптердин системасы иштелип 
чыккан. Орто мектептерде компетенттик мамиленин негизинде зээндуу 
балдарды окутуу процессии уюштуруу жана еткеруунун стандарттарын, окуу 
пландарын жана программаларын оптималдаштыруунун илимии негиздерин



анализдеенун негизинде дидактикалык талаптарга ылайык байытылган окуу 
программалары кыргыз тили жана адабияты сабагынын негизинде иштелип *
чыгыи , окуу материалдарынын мазмуну гумандуу баалуулуктарга 
(социалдык, моралдык-адеи ахлактуулук, эстетикалык) багытталган. Зээндуу 
балдарды окутуу процессии уюштуруп откорууде байытылган окуу 
программаларын иштеп чыгууда жана анын мазмунун тузуудо мазмундук, 
мотивдештируучу жана практикалык компоненттерине басым жасалган.
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3- натыйжа. Билим беруунун теориясындагы жана практикасындагы 
жацыланууларды эске алуу менен зээндуу балдарды окутуу процессинин 
мазмуну такталып, аны ишке ашыруунун жана билим беруунун сапатын 
жогорулатуунун педагогикалык шарттары, талаптары тийиштуу 
изилдоолордун, жалпылоонун натыйжасында иштелип чыккан жана орто а
мектептерге сунушталган. Ал томонкулор: сабактарда жагымдуу
психологиялык климатты тузуу; окутуунун жацы формаларын жана жацы 
технологияларын колдонуу; окутууну субъект -  субъект карым -  катышында 
зээндуу окуучулардын оз алдынчалыктарын остуруу; окуу -  практикалык 
иштерди татаалдантып беруу; зээндуу окуучулардын ез алдынча билим алуу (
муктаждыгын калыптандыруу; зээндуу окуучулардын такай жана узгултуксуз «
билим алуу муктаждыгын жана кендумдерун калыптандыруу.

4- натыйжа. Зээндуу балдарды окутуу процессии уюштуруу боюнча 
илимий-методикалык сунуштар иштелип чыккан. Мектепте зээндуу 
балдарды окутуу процессии уюштуруу жана откоруу боюнча педагогикалык 
теорияны жана практиканы енуктуруу проблемасын чечуунун негизги шарты в 
катары , мектепте зээндуу балдарды оз убагында аныктоонун, аларды 
енуктуруу боюнча чет элдик жана ата мекендик илимий эмгектерди изилдеп 
уйренуунун зарылчылык тенденциясы аныкталган.

Зендуу балдардын окуу процессии уюштуруунун дидактикалык 
негиздерин аныктоо боюнча жургузулген эксперименталдык иштин 
жыйынтыгы зендуу балдарды окуу процессии уюштуруу, еркундетуу боюнча 
тандап алынган педагогикалык шарттардын натыйжалуулугун тастыктаган. 
Эксперименттик иш бир топко созулуп, алынган натыйжалар ишенимдуу 
децгээлде чагылдырылган. Зээндуу балдардын окуу процессии уюштуруу 
жекече мамиле жасоо, системалуулук, таанып-билуучулук активдуулук жана 
таанып-билуучулуктун ез алдынчалуулук принциптерине кез каранды
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экендиги тастыкталып, балдардын окуу процессии уюштуруу боюнча 
конкреттуу сунуштар, окутуунун модели иштелип чыккан.

Иштин натыйжалары илимий-практикалык конференцияларда 
апробацияланган. Диссертациянын негизги мазмуну изилденуучунун жарык 
керген 24 илимий макалаларында чагылдырылгаи (аныи ичииде 3 макала 
Россия Федерациясында жарык керген).

Ошондукган, диссертант тарабынан алынган илимий жоболор, 
жыйынтыктар жана сунуштар негиздуу болуп эсептелинет жана илимдин 
аталган багыты учун езгече мааниге ээ.

3. Изилдеенун илимий жана практикалык маанилуулугу.

Диссертациялык изилдее илимий жана практикалык мааниге ээ болуп 
эсептелинет, анткени алгачкы жолу зендуу балдардын окуу процессии 
уюштуруунун дидактикалык негиздерин аныктоо проблемасынын 
педагогикалык теориядагы жана практикадагы абалы, методологиялык 
негиздери аныкталган. Мектепте зээндуу балдарды енуктуруунун 
натыйжалуулугун калыптандыруунун технологиялары, уюштуруу 
формалары, методдору жана каражаттары иштелип чыккан, кыргыз тили 
жана адабияты сабактарын окутуу процессинде зендуу балдардын 
чыгармачылык енугуусун калыптандыруунун педагогикалык шарттары 
аныкталып, алардын натыйжалуулугу эксперимент аркылуу тастыкталган.

Иштин тыянактары мектепте зендуу балдарды окутууда, студенттердин 
педагогикалык практикасында , ЖОЖдордо зендуу балдардын 
физиологиялык жана психологиялык езгечелуктерун окуп уйренууде, 
илимий методикалык эмгектерди тузууде, жазууда салым кошот.

4. Диссертациянын жыйынтыктарын жана натыйжаларын 
пайдалануу боюнча сунуштар. Диссертацияда аныкталган изденуучунун а 
бир илимий натыйжасынын,тыянактарынын жана корутундусунун 
незизделгендик жана ишенимдик даражасы кумен туудурбайт же шексиз. 
Алардын жыйындысы педагогика илимин енуктуруу учун чоц мааниге ээ

болот.

Иште алган натыйжалар илимий прикладдык жактан жетишээрлик 
баалуулугу менен мунезделет. Анткени, кыргыз тили жана аабияты сабагын 
окутуу процессинде зендуу балдардын чыгармачылыгын ецугуусун
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калыптандыруунун педагогикалык шаР™ Р™  ^ У” еГс’альГ ы Г кош оГ  
системасындагы актуалдуу маселелерднн бирин чечуугв

Алынган натыйжалар «яки б и р и м д и к к ^  п р а к т и к у с у н у ш т а р

Г е ' Г р д е ’ з Г н ^ о к у у ч у л а р 'ы н  окуу процессии уюштуруу боюнча 

алгылыктуу эмгектерден болуп саналат.

5. Д и с с е р т а ц и я н ы н  мазмунуна а в т о р е ф с р а т т ь ш  дал кслиши.

,  Жаныл Токтосуновнанын “Зендуу балдардын окуу 
Аитышова Жаныл гоктосу „„ги, тепи” аттуу ншиннн

^ т \ ь Г ™ ; Г н я л Г к: : кт Г 1 *  —  —
актуалдуулугунун негизделпшине, изилдеонун проблемалуулугуна максаты 
менен милдеттернне, илимий ж а ц ы л ы ^ н ,  — -= н » ы к  ^  

практикалык маанисинин аныкталышы , р натыйжаларынын
жоболорго, и з и л д е е ч у н у ^ - ь - м ы ^  н— ^

” " н ы н  т о ^ и з и л д о е и у н  етруктурасына толугу меиен дал 
Г е Г д  ” ерат кыргыз, орус ,  аиглие тилдеринде о к ш о ш  резюмелерге ээ.

6. Диссертациянын мазмунундагы жана а в т о р е ф е р а т ы  кезиккен 

мучулуштуктер.
Диссертацияда керсетулгон жетишкеидикгер менен бирге айрым 

кемчиликтер орун алган:

— —
тапшырмалар, методикалар колдонулганбы?

опт№ бал пап женунде маалыматтар эл аралык, ата 
2 Диссертацияда зендуу оалдар ж у „Ахгати* туппе

мекендик б^и лТ еГ Т ен дуу  балдардын

Г и Г Г  — лык проблемалары женундо

маалымат берилсе, иштин баалуулугу мьшдан да жогоруламак.

Бирок, бул кемчиликтер дисеертацияиын жалпы баалуулугун томеидетпоит.



Жыйынтык. Айтышова Жацыл Токтосуновнанын 13.00.01 -  жалпы
педагогика, педагогикаиын жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча 
педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу учун 
жазылган “Зендуу балдардын окуу процессии уюштуруунун дидактикалык 
негиздери” аттуу темадагы диссертациялык иши актуалдуу темага арналып, 
теориялык жана практикалык мааниге ээ. Баптардын мазмуну, алынган 
натыйжалардын берилиши,тажрыйбалык -  эксперимеиттин журушунде 
алынган далилдер илимий негизделген.

Иттт жеке аткарылып, толук аякталган эмгек болуп эсептелинет. 
Автордун ез коз караштары, жоболордун берилиш логикасы, жыйынтыктар 
жана практикалык сунуштар объективдуу корсоткучторго таянат.

Диссертациялык иш КРнын ЖАКтын “ Окумуштуулук даражаларды 
беруунун тартиби женундегу жобосунун” кандидаттык диссертацияларга 
койгон талаптарына толук жооп берет. Ал эми анын автору , Айтышова 
Жацыл Токтосуновна 13.00.01 -  жалпы педагогика, педагогикаиын жана 
билим беруунун тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин 
кандидаты окумуштуу даражасын алууга толук татыктуу.

Расмий оппонент:

Доцент м.а.:

Педагогика илимдер
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