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Жетектеечу мекеменин изденуучу Жолдошева Бибигул Алайчиевнанын 
“Башталгыч класстарда адабий окуу сабагында окуучулардын 
креативдуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттары” аттуу 
13.00.01 -  жалпы педагогика адистиги боюнча кандидаттык илимий 
да ража ;ын изденип алуу учун жазган диссертациялык иши жонундо 
жетектеечу мекеменин пикири

1. Диссертациялык иштин темасынын актуалдуулуу бугунку 

постиндустриалдык коом алган билимди тек гана колдоно билбестен, ар 

кандай шарттарда езун-езу тааныта жана ишке ашыра билген, жаратуучулук 

дарамети кучтуу инсандарга муктаж. Мунун себеби, кеп жылдар бою жалпы 

билим беруучу уюмдардын окутуу процессинде колдонулган ыкмаларда 

жаратуучулуктун ордуна аткаруучулук сапаттарга артыкчылык берилип, 

репродуктивдик, маалыматтык билим берууге басым жасоонун 

натыйжасында инсандын чыгармачылык жактан енугуусу кемускеде калып 

келгендиги менен байланыштуу. Учурда елкебуздегу билим беруу инсандын 

креативдуулугунун (чыгармачылык сапаттарынын) калыптанышына 

кайрылып бара жаткандыгын байкаса болот, анткени бугунку эмгек рыногу 

атаандыштыкка даяр компетенттуу инсандарды талап кылууда.

Билим беруу тармагындагы мындай жагдай КР вкметунун 2014- 

жылдын 21-июлундагы №403 токтому менен расмий бекитилген [Кыргыз 

Республикасынын вкметунун 2014-жылдын 21-июлундагы №403 токтому 

менен бекитилген Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин 

Мамлекеттик билим беруу стандарттарны анытоочу расмий документтерде 

орун алган. Ошндуктан изилдеенун предмета адабий окуу сабагында
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башталгыч класстын окуучуларынын креативдуулугун калыптандыруунун 

педагогикалык шарттары деп аныкталган жана ошонусу менен актуалдуу.

Диссертациялык иштин максаты: адабий окуу сабагында башталгыч 

класс окуучуларынын креативдуулугун калыптандыруунун педагогикалык 

шарттарын аныктоого багытталган.

Диссертациялык иш у4 главадан туруп, анын теориялык белугунде 

креативдуулуктун мацызы, башталгыч класс окуучуларынын 

креативдуулугунун озгчолуктеру, аларды калыптандыруунун теориялык 

негиздери, методологиялык белунундо белгиленген сапатты изилдеонун 

методдору, практикалык белугунде аталган сапатты калыптандыруунун 

педагогикалык шарттары, окутуу процессии максатка ылайык уюштуруунун 

формалары жана жолдору ачыкталган.

2. Диссертациялык иштин илимий натыйжалары: Диссертациялык 

иште изилдеенун объектисине, предметине жана максатына, милдеттерине 

ылайык ар кандай децгээлдеги илимий жыйынтыктар жана натыйжалар 

алынган жана ал ар теменкуче мунез делет:

2.1. Биринчи натыйжа: Креативдуулук женундегу психологиялык- 

педагогикалык булактарды талдоонун натыйжасында аталган тушунуктун 

мацызы, мазмуну, башталгыч класстын окуучуларынын креативдуулугун 

калыптандыруу езгечелуктеру, изилдениш де □ гээли жана адабият 

сабагындагы орду жана ролу такталган.

2.2. Экинчи натыйжа: Изилдеенун объект, предметине ылайык 

тандалып алынган методдордун топтому аркылуу башталгыч класстын 

окуучуларынын креативдуулугун калыптандыруунун педагогикалык 

шарттары иштелип чыккан (65-88 б.дисс.) жана башталгыч класстын 

окуучуларынын креативдуулугун калыптандырууга ебелге тузуучу окутууну 

уюштуруу формалары жана методдору аныкталган.

2.3. Учунчу натыйжа: Констатациялык, калыптандыруучу жана

текшеруучу эксперименттердин журушунде адабий окуу сабагында
2



башталгыч класстын окуучуларынын креативдуулугун калыптандыруунун 

педагогикалык шарттары апробациядан откерулуп, педагогикалык 

эксперимент аркылуу тастыкталган илимий-практикалык жыйынтыктар 

жана практикалык сунуштар беридген.

3. Илимий иштин жацылыгын жана теориялык, практикалык 

маанисин теменкуче баалоого болот:

3.1. Учурдагы креативдуулук женундогу ата-мекендик жана чет элдик 

адабияттарды талдоонун негизинде башталгыч класс окуучуларынын 

креативдуулугунун озгечелуктерун чагылдырган теменкудой жумушчу 

аныктама иштелип чыккан: “...башталгыч класста окуучулардын таанып- 

билуунун чыгармачылык тажрыйбасына ээ болуп, езгоче идеялардын пайда 

болушуна, кейгейлуу абалдарды бат чечууге жардам беруу менен 

окуучуларды материалдык жана рухий маданияттын объекттерин жацы 

шартта жасап кайра тузууге, езгертууге, колдонууга багытталган окутуу 

ишмердуулугунун ийгиликтуу формасы (дисс. 33 б.).

3.2. Заманбап илимий методологияларга таянуу менен башталгыч класстын 

окуучуларынын креативдуулугун калыптантыдырунун педагогикалык 

принциптери, методдору жана шарттары иштелип чыккан (65-88 б.дисс.). 

Автор тарбынан сунушталып жаткан педагогикалык шарттарга: адабий 

окуу сабагы аркылуу чыгармачылык ишмердуулуктун турлерун 

актуалдаштыруу; окуучулардын чыгармачылык активдуулугун 

педагогикалык максатка ылайыктуу мотивдештируу; езуне педагогикалык 

инновацияларды кабыл алууга жана ездештурууге даярдыкты кошкон 

педагогдун оздук креативдуулугун тарбиялоо; окуучулардын чыгармачылык 

жондемдерунун онугуусунун ар тараптуулугун камсыздоочу мугалимдин 

ата-энелер менен болгон оз ара аракеттенгуусу; башталыгыч класс 

окуучуларынын чыгармачылык ишмердуулук менен алектенуу 

процессиндеги дифференциацирлик жана жекече ыкмалардын итттке ашуусу 

кирет. Белгиленген педагогикалык шарттарды ишке ашыруу башалгыч
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класстын окуучуларынын креативдуулугун калыптандырууга илимий- 

усулдук ебелге тузе алат.

3.3. Изилдеенун практикалык мааниси адабий окуу сабагында башталгыч 

класстын окуучуларынын креативдуулугун калыптандыруунун жогоруда 

белгиленген педагогикалык шарттары эксперимент аркылуу тастыкталып, 

илимий-практикалык сунуштардын иштелип чыккандыгында жатат.

Жалпыснан изилдееден алынган жыйынтыктар адабий окуу сабагында 

башталгыч класстын окуучуларынын креативдуулугун калыптандыруу 

милдетин ийгиликтуу чечууге, автор тарбынан иштелип чыкан уюштуруучу- 

педагогикалык шарттарды окутуу процессинин оптималдаштырууга жана 

анын натыйжалуулугун жогорулатууга мумкундук берет.

4. Алынган натыйжалардын, илимий жоболордун далилдуулугу:

Алынган натыйжаларды жана жоболорду илимий-теориялык жактан 

далилдуу жана практикалык жактан пайдалуу деп кабыл алууга негиз бар. 

Себеби, иште креативдуулуктун динамикасы: чыгармачылык мотивация, 

демилгелуулук, кыялданууга умтулуу, езгечолук, дивергенттик ой-жугуртуу, 

койгойго болгон сезимталдык, вариативдик, тамашакойлук, коз 

карандысыздык сыяктуу керсеткучтор атайын аныктоочу жана 

калыптандыруучу эксперименттер аркылуу тастыкталып, практикага 

сунушталган.

Изилдоо учурунда диссертант жакынкы жана алыскы чет елколордогу 

илимий булактарга таянуу менен иштеп чыккан башталгыч класстын 

окуучуларынын креативдуулугун калыптандыруунун педагогиалык 

шарттары ынанымдуу жана аталган сапаттарды адабий окуу сабагында 

максаттуу пландоого жана ишке ашырууга негиз боло алат.

Педагогиалык эксперименттердин натыйжалары озунун 

ынанымдуулугу менен айырмаланат, алар кецири статистикалык 

маалыматтар жана эксперименталдык иште колдонулган уйротуучу 

материалдар менен жабдылган.
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Жогору белгиленгендер изденуучу Жолдошева Бибигул Алайчиевна 

тарабынан аныкталган илимий жоболордун жана практикалык сунуштардын 

илимий жактан далилдуу жана ынанымдуу экендигин керсетуп турат.

5. Автореферат диссертациялык иштин теориялык негиздерин, илимий 

апаратын, изилдее методдорун, жалпы мазмунун жана структурасын 

чагылдырып турат. Ошондой эле изилдеечунун жалпы жетишкендиктерин, 

тажрыйбалык иштин мазмунун, темага байланыштуу кийинки карала турган 

проблемаларды камтып турат.

Изилдеенун натыйжасында 12 илимий макала жарык кергон, алардын 

епчулугу Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 

талаптарына жооп бере турган жана чет элдик басылмаларда жарык керуу 

менен диссертациялык иштин мазмунуна ундеш келип, изденуучунун 

теориялык жана практикалык иштеринин натыйжасын чагылдырып турат.

6. Жогоруда белгиленген илимий жетишкендиктер менен катар

каралып жаткан диссертациялык иш темонкудой айрым мучулуштуктерден 

кур эмес.

1. Изилдеенун натыйжалары жалпы сез менен жазылып, алардын 

мазмунун ачылышы солгун болуп калган, мисалы, экинчи милдетии 

чечилиши натыйжада керунбей турат.

2. Изилдеенун предмета креативдуулук болгондуктан, 1 главанын 1.1. 

параграфында “чыгармачылык”, “креативдуулук”, “жендемдуулук” 

тушунуктеруне талдоо жургузуууде изилдеечу тарабынан аталган 

тушунуктердун так мааниси, алардын бири-биринен айымачылыктарына 

байланыштуу интерпретациясы жана позициясы даана керунбей жатат.

3. Изилдеенун методологиялык пайдубалын аныктоочу парадигамларды, 

концепцияларды ачыктаса, иштин илимий теориялык баалуулугу дагы 

артмак.
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4. Диссертациялык иштеги главалардан кийинки корутундулар ©те 

узун болгондуктан (3-4 бет), омоктуу ойлор, илимий натыйжалар квмускед© 

калгандай пикир жаралат.

5. 21-бетте 4 абзац К.А.Торшина (164), Н.Б.Шумакова (190), 35-бетте 2 

абзацта Е.Л.Яковлева (196...) деп ссылка берилет, бирок адабияттардын 

тизмесине башка фамилиялар турат.

8. Бирок, белгиленген мучулуштор диссертациялык иштин жалпы 

илимий баалуулугун тупгурбейт, жалпысынан алганда Жолдошева Бибигул 

Алайчиевнанын “Башталгыч класстарда адабий окуу сабагында 

окуучулардын креативдуулугун калыптандыруунун педагогикалык 

шарттары” аттуу эмгек 13.00.01. -  жалпы педагогика адистигине ылайык 

келип, КР ЖАКтын педагогика адистиги боюнча кандидаттык окумуштуулук 

даражаны ыйгаруу боюнча КР ЖАКтын жоболорунун П.10 пунктуна туура 

келген, оз алдынча аткарылган илимий-практикалык мааниси жогору иш 

катары бааланат жана изденуучу педагогика илиминин кандидаты 

даражасына татыктуу деп эсетоого болот.

Расмий пикир Ж. Баласагын атындагы КУУнун жогорку мектептин 

педагогикасы кафедрасынын жыйынында талкууланып, кабыл алынды.

« 2021-жыл,  протокол № Sf

Ж. Баласагын атындагы КУУнун 

СГИФинин жогорку мектептин педагогикасы 

кафрасынын башчысы, 

педагогика ил. доктору, профессор Н.А. Асипова
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