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РАСМИЙ ПИКИР

I. Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Башталгыч класстын 

окуучуларынын креативдуулугун адабий окуу сабагында калыптандыруу 

кейгейу биздин республикада жетиштуу децгээлде изилденген эмес. 

Маселенин актуалдуулугу, философиялык, психологиялык-педагогикалык 

адабияттардын анализи, диссертациялык, монографиялык материалдарды 

изилдое, башталгыч класстын окуучуларынын креативдуулугун 

калыптандыруу маселесине кеп кецул бурулбагандыгы, окуучунун 

чыгармачылык инсандыгын онуктуруу зарылдыгы; башталгыч класстын 

окуучуларынын креативдуулугунун калыптануусуна зарыл болгон 

педагогикалык шарттарды киргизуу, алардын жетиштуу децгээлде иштелип 

чыкпагандыгынын жана мугалимдердин оздерунун креативдуулук 

децгээлдеринин томендешу; ар бир баланын чыгармачылык ишмердуулукке 

болгон потенциалдык жондому менен, аны ишке ашыруудагы жетиштуу 

децгээлде компетенциялардын калыптанбагандыгы креативдик жактан 

активдуу адамдарды мамлекеттин негизги байлыгы, улуттун генофонду

катары кароо керек экендиги бул диссертациялык иштин актуалдуулугун
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айгинелеп турат жана инсандын кр е ахи в д уу л Yr Y н YH калыптанышына 

орчундуу коцул бурулуп жатканы позитивдуу нерсе катары белгилеп кетуу 

керек.

II. Диссертациянын илимий жоболорунун, жыйынтыктарынын 

жана сунуштарынын негизделиш даражасы.

Диссертациялык изилдео иштеринин жыйынтыгында жацы илимий 

жоболор, натыйжалар жана сунуштар алынган. Башталгыч класстын 

окуучуларынын креативдуулугун калыптандыруу боюнча психологиялык- 

педагогикалык адабияттар анализге алынып «креативдуулук» тушунугунун 

изилденуу децгээли такталган, башталгыч класстын окуучуларынын 

креативдуулугун калыптандырууга обелге тузуучу окутуунун уюштуруу 

формалары жана методдору аныкталган, адабий окуу сабагында башталгыч 

класстын окуучуларынын креативдуулугун калыптандыруунун 

педагогикалык шарттары аныкталып анын натыйжалуулугу педагогикалык 

эксперимент аркылуу текшерилген.

Иште педагогика илиминин онугушу учун бир катар мааниге ээ болгон 

томондогудой илимий негизделген жаны теориялык натыйжалар 

келтирилген, педагогикалык эксперименттин жаны жыйынтыгы иретинде 

аныкталган.

1- натыйжа. Башталгыч класстын окуучуларынын креативдуулугун 

калыптандыруу боюнча психологиялык-педагогикалык адабияттар анализге 

алынып "креативдуулук" тушунугун мазмунун тактоо иретинде мунезделгон 

жана соцку мезгилге карата жетиштуу децгээлдеги илимий жацылыгы менен 

муноздолот.

2- натыйжа. Баштагыч класстын окуучуларынын креативдуулугун 

калыптандырууга ебелге тузуучу окутуунун уюштуруу формаларын жана 

методдорун аныктоо менен байланыштуу. Белгиленген натыйжаны да 

тийиштуу эмпирикалык материалдардын анализденген жыйындысы катары 

баалоого татыктуу.
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3-натыйжа. Адабий окуу сабагында башталгыч класстын 

окучуларынын креативдуулугун калыптандыруунун педагогикалык 

шарттары аныктоо - жана жацы жетишкендиктерди мунездеген 

калыптандыруучу педагогикалык эксперименттин жацы жетишкендиктерди 

мунездеген калыптандыруучу' педагогикалык эксперименттин жацы 

жыйынтыгы иретинде аныкталган.

Илимий натыйжалар ишенимдуу, диссертациялык изилдее учун 

жеткиликтуу материал топтолгон, 212 булак анализделинген, алынган 

жыйынтыктар аргументтуу баяндалган.

Ш.Жогоруда алынган натыйжалардын негизинде диссертант 

тарабынан коргоого темендегудей илимий жоболор белгиленген:

1. Башталгыч класс куракта креативдуулуктун керунуу динамикасы: 

чыгармачылык мотивация, демилгелуулук, кыялданууга умтулуу, озгочолук, 

дивергенттик ой-жугуртуу, койгейго болгон сезимталдык, вариативдик, 

тамашакейлук, коз карандысыздык болуп саналат. Башталгыч класс 

окуучуларынын жогорку децгээлдеги кабыл алуу, эмоционалдуулук, 

билимге, жацыга умтулуу, журум-турумдагы актык сыяктуу озгечолуктору 

учун берилген жаш курак окуучулардын, башталгыч класстын аягында 

креативдуулуктун енугуу децгээлинин томендепгуно алып келген, салттуу 

окутуу тарабынан эске алынбаган чыгармачылык жондемдорун 

калыптандыруу учун оптималдуу болуп саналат.

2. Креативдуу окутуунун эффективдуулугун жогорулатуу максатында 

педагогика илиминде иштелип чыккан шарттардын арасынан уюштуруучу- 

педагогикалык шарттарды туура тандоо маанилуу. Аларга биз теменку 

педагогикалык шарттарды тандап алууну туура кердук: адабий окуу сабагы 

аркылуу чыгармачылык ишмердуулуктун турлорун актуалдаштыруу; 

окуучулардын чыгармачылык активдуулугун педагогикалык максатка 

ылайыктуу мотивациялоо; озуно педагогикалык инновацияларды кабыл 

алууга жана ездоштурууго даярдыкты кошкон педагогдун оздук
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креативдуулугуи тарбиялоо; окуучулардын чыгармачылык жендемдерунун 

енугуусунун ар тараптуулугун камсыздоочу мугалимдин ата-энелер менен 

болгон 03 ара аракеттешуусу; башталыгыч класстын окуучуларынын 

чыгармачылык ишмердуулук менен алектенуу процессиндеги 

дифференциациялык жана жекече ыкмалардын ишке ашуусу кирет.

3. Адабий окуу сабагында башталгыч класстын окуучуларынын 

креативдуулугуи калыптандыруунун педагогикалык шарттарын текшерген 

эксперименттин натыйжасы.

Биздин оюбузча, жоболордуу аныктоодо жана белгилееде диссертант 

тарабынан коюлган милдеттердин ирээти так сакталган жана талаптарга жооп 

берет.

IV. Диссертациянын жыйынтыктарынын практикалык

маануулулугу: алынган жыйынтыктар адабий окуу сабагында башталгыч 

класстын окуучуларынын креативдуулугуи калыптандыруу милдетин 

ийгиликтуу чечууге мумкундук берет; -  башталгыч класста 

креативдуулукту ©нуктуруу методдору, формалары, башталгыч класс 

окуучуларынын креативдуулугуи адабий окуу сабагында калыптандыруу 

боюнча педагогдун максаттуу багытталган ишин пландоого жана ишке 

ашырууга негиз болот; аныкталган уюштуруучу-педагогикалык

шарттардын жыйындысы окутуу процессинин натыйжасын 

оптималдаштырууга жана жогорулатууга мумкундук берет.

Б. Жолдошованын диссертациясында алынган илимий натыйжалар 

башталгыч класстардын окуучуларынын креативдуулугуи адабий окуу 

сабагында калыптандырууга арналган жана натыйжалуу педагогикалык 

шарттарды аныктап, тийиштуу педагогикалык эксперимент аркалуу алардын 

эффективдуулугу негизделген. Диссертант тарабынан иштелип чыккан 

педагогикалык шарттардын, каражаттардын жана ыкмалардын 

мунездемолору илимий макала иретинде тийиштуу басылмаларда жетиштуу 

децгээлде жарыяланган, бирок методикалык сунуштарды иштеп чыгуу,
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бышыктаган материалдар керсетулгон эмес. Бирок, алынган натыйжалардын 

практикалык маанилуулугу жетиштуу, аларды башталгыч класстарда адабий 

окуу сабагында, мугалймдерди даярдоо практикасында жана алардын

адистик чеберчилигин жогорулатууда кецири колдонсо болот деп эсептейм.
*

Алынган натыйжалардын методикалык принциптерин, жолдорун жана 

шарттарын жалпы орто билим беруучу мектептеринде да колдонууга 

сунуштаса болот

Диссертациялык иштеги белгиленген жана алынган натыйжалардын 

илимий маанилуулугун жана методикалык баалуулугун дагы жогору деп 

бааласа болот, анткени эксперименталдык жол менен такталган натыйжалар 

мектептердеги учурдагы башталгыч билим беруу стандартында аныкталган 

озоктуу компетенттуулуктордун онугуу талаптарын аткаруу максатында 

окуучулардын креативдуулугун калыптандыруу учун окутуу-тарбиялоо 

процессинде изилденген,адабий окуу сабагында башталгыч класстын 

окуучуларынын креативдуулугун калыптандыруу учун аныкталган 

педагогикалык шарттар иштелип чыккан;

-  адабий окуу сабагынын мисалында креативдуулукту калыптандыруу 

учун сунушталган сабактардын иштелмелерин мугалимдердин чеберчилигин 

жогорулатуу учун тузулгон программаларга киргизууну сунуштаган.

V. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна туура келиши. 

Изденуучу Б. А. Жолдошованын илимий диссертациясынын

авторефератынын негизги жоболору, болукчолерунун мазмуну, келтирилген 

илимий шилтемелери жана ой-пикирлери диссертациянын кол жазмасынын 

мазмунуна толук дал келет. Авторефератта диссертациянын кыргыз, орус 

жана англис тилдериндеги резюмелери бирдей мазмунда жазылган. 

Авторефераттын мазмуну, келтирилген илимий жоболорунун жана илимий 

жыйынтыктарынын берилиши авторефератка коюлуучу талаптарга толук 

жооп бере ала турган децгээлде тузулгон.
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VI. Диссертациянын мазмунунда жана авторефератта орун алган 

мучулуштуктер. Диссертациялык иш негизинен, кездеген максатына 

ийгиликтуу жетууге, алынган милдеттерин так жана талаптуу децгээлде 

аткарууга жана чечууге багытталып, керектуу изилдее методдорун туура 

колдонуу менен даярдалып, илимий натыйжаларын аныктоо менен 

жыйынтыкталган. Диссертациялык изилдееде алынган орчундуу оц 

натыйжалар менен катар кетирилген мучулуштуктер да бар. Алар 

теменкулер:

1. Кыргызстандын башталгыч класстарында адабий окуу сабагында 

окуучулардын креативдуулугун калыптандырууну жетекчиликке алынуучу 

документтерге талдоо жургузуу жана еткеруунун мазмунун еркундетуу 

проблемасын аныктоочу негизги теориялык жоболорду илимий ой 

жугуртууден еткеруу зарылчылыгын жана практикадагы акталдуулугун 

далилденген, бирок изденуучу кайсы мамлекеттик документтерге таянганын 

так керсетсе ишенимдуу болмок.

2. Биринчи главада креативдуулук тушунугун чечмелеп берууго аракет 

жасалып, адабий анализ кылынган, бирок окумуштуу-илимпоз окумуштуулар 

деп ирети менен караса туура болмок;

3. Ой жугуртуунун репродуктивдуу, продуктивдуу, креативдуу 

децгээлдери менен катар Б. Блумдун таксаномиясындагы ой жугуртуу 

децгээлдери да кененирээк колдонулса болмок. Ушуга эле байланыштуу Дж. 

Кэррол менен Б.Б лум дун толу к оздоштуруу технологиясы колдонулганда 

окуучулардын копчулугу окутуудан кутулуучу натыйжага жетишмек.

4. Класстагы окуучуулардын бардыгы эле креативдуулукко жетише 

алышпайт. Ошол себептуу диссертациялык изилдоедо теменку класстан 

баштап окуучулардын енугуу нормалары жана нормага туура келбеген 

аномалдык енугуу да каралып кетсе проблема эки жактуу мунезделмек.

Жогоруда келтирилген мучулуштуктер диссертациялык изилдеенун 

илимий децгээлин темендетпейт. Жолдошова Бибигул Алайчиевнанын

б



“Башталгыч класстарда адабий окуу сабагында окуучулардын 

креативдуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттары” аттуу 

13.00.01- жалпы педагогика, педагогиканын жана билим беруунун тарыхы 

адистиги боюнча пеадгогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын изденип алуу учуй жазылган диссертациясы ез алдынча 

аткарылган илимий-квалификациялык иш катары эсептеег© болот жана 

орчундуу илимий натыйжаларды камтыйт, Кыргыз Республикасынын 

“Окумуштуулук даражаларды беруунун тартиби жонундегу Жобонун” 10 п. 

талаптарына жооп берет, ал эми изденуучу 13.00.01 -  жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча педагогика 

илимдеринин кандидаты деген илимий даражаны алуу га татыктуу.

Расмий оппонент:

Ош гуманитардыкпедагогикалык

институтунун ректору,

педагогика илимдеринин доктору, доцент Зулуев Б.Б.

Б.Б. Зулуевдин колун тастыктайм” 

ОГПИнин кадрлар башкармалыгынын ба: 

.16 апрель 2021-ж.
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