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1. ЩИСсерТацияJIык иштин темасынын актуалдуулугу.

!исссертациялык иштин темасы актуалдуу , себеби,коптогон жылдар боюоруН €шыП келе жаткаН экономиКаJIык каатчылык, коомдогу соци€шдык
ажьIрымДардын кr{ алышы, ишсиЗдик жана €шардын натыйжасы катары ички
жана миграциянын перманентцлy корyнyшко айланышы адамдар арасындагы
мамилелердегИ гуманизмдин беделин тYшYшYн, адеп-ахлактык баалуулуктар
аJIмашуусу менен жаштар арасында коптогон проблемаларды жаратууда. Андай
проблема,гrардЫН ичинде жаштаР арасындагЫ ойлогоН максаттаРДын ишке
ашпай к€UIыIцы, озY ка€Lлагандай жашоо децгээлинин камсыз болбошу, ошол эле
мезгилде тышкы маданий yлгyлордун (батыштын) жайылышынын фонундагы
терС корYнYштор, психикаJIык онYгYYсY токтоло элек эрте жаш курактагы
жаштарга, мектеп окуучуларына мyноздyy ички физиологиялык жана
психологиялык чыц.луулуар менен коштолуп €Lлардын арасында
бакайтпастыктын, агреессивд\ryлyктyн ар кандай тyрлорунyн жараJIышын
шарттоодо, Коомдогу терс агрессивдYy корYнYшторго туруштук беруунун
тата€LлдЫгы оспYРумдоР арасында оз омYрYно чекиТ коюУ же суицИлке баруу
сыяктуу корунyшторго €lлып келyyдо. Мунун озy эресеге жете элек мектеп
окущулары арасындагы агрессивдyy жоруктарды четтетyy жана жоюуга
багытта,пган атайын педагогик€Lлык изилдоолорго болгон т*паптарды
кrlотyyдо. Каралып жаткан диссертациялык иш мурда фундаментаJIдык жана
колдонмо мyцоздо болуп келген маалыматтарга тмнуу менен учурдагы ата-
мекендик илим жана билим чойросундо иштелмек турсун педагогик€шык
проблема катары коюулбаган темага арн€tлган. Хtогорула белгиленгендер М.ж.



Толоевдин ''Жогорку
жоруктарын 2коюунун

иши актуалдуу темага

класстын мектеп окуучуларынын агрессивдyy
педагогикалык шарттарыr' аттуу диссертациялык
ж€lзылган биринчи педагогикалык эмгек экендигинен

кабар берет.

Изилдоонyн объектиси - жогорку кJIасстын окуучуларынын жYрYм-
TYpYIvtyH К€lЛЫПТаНДЫР)ry ПРОЦеССИ.

ИзилдеенYн преДмети; жогорку кJIасстын окуучуларынын агрессивдYY
жYрум-тУРУIчtУн жоюунун П едагогик€Lлык шарттары.

изилдоенyн максаты анын объектисинен жана предметинен чыгуу
менен жогорку кJIасстын мектеп окуучуларынын агрессивдYY жоруктарын
жоюунун педагогик€Lпык шарттарын аныктоо жана апарды эксперимент€tJIдык
текшерYYдон откор\лY деп аныкталган. Белгилеген илимий максат изилдоонYн
теориядагы жана практикадагы абалыно жогорку кJIасстын окуучуларынын
агрессивдyyлyгyнyн келип чыгышынын факторлорун, озгочолyкторyн аныктоо,
окуr{улаРДын а|рессивдYYлYryн жоюунун педагогик€Lлык шарттарын,
теориялык моделин иштеп чыгуу жана аларды педагогик€tпык эксперимент
аркылуу текшеруy сыяктуу милдеттерди аткаруу менен ишке ашырылган.

2. Щиссертациялык иштин илимий натыйжалары:

Щиссертациялык иште жогорку кJIасстын окуучуларынын жYрYм-
турумдагы агрессивдуyлyк жоруктарын жоюунун теориядагы жана
практикадагы абалын аныктоо менен аlrарды жоюунун педагогикалык
шарттарын иштеп Чыгу)i боюнча томондогyдой илимий жактан негизделген
жацы теориялык натыйж€Lлар алынган жана €Lлар томонкr{о мYноздолот:

БиринчИ натыйжа. РоссияЛык жана башка чет элдик булактарга, КР
кабыл €lлынган расмий документтерге таянуу менен а|рессия, агрессивдyyлyк
тyшyнyкторyнyн мацызы, мазмуну ачыкталган жана агрессивдyyлyктyн



жаралышы жонyндогy теориялык окууларды талдоонун негизинде жаштар
арасындагы агрессивдуyлyктyн 

''айда болуш себептери, тyрлору ж.б.
корсоткrIторY аныкт€tлган. Бул натыйжаны жарым-жартылай жацы деп
баалоого болот, анткени белгилуу адабиятгарга таJIнуу менен мектеп
окуrIулары арасында агрессивдуYлYктy жоюунун темага байланыштуу
асп ектаIIери, макс ат, милдеттери такт€tлган.

Экинчи натыйжа. Учурдагы та€UIим-т арбия теориясына жана
практикасына таянуу менен жогорку кJIасстын окуучуларынын
агрессивдуyлyгyнyн озгочолyкторy, м€lзмуну, келип чыгыш себептери жана

факторлору, "агрессивДyyлyк", 'Оагрессиялык жYрYм-турум'' тyшyнYкторYнYн
мааниси, мацызы, функцион€Lлдык, структурЕLлык мYноздомолорY такт€Lлып,
оспYрYмдорго мYЕоздYY "кlчт!Y инсандарды тууроо" феноменинин мааниси
ачыктапып, Кр шартындагы агрессивдуyлyктyн натыйжасы катары окуучулар
арасындагы суициддер жонYндо кецири ма€Lлымыттар берилген. Бул
натыйжаны я(ацы деп эсептоого болот, себеби илимий чойрого мектеп
окуrIуларына байланыштуу агрессивдYYлYк жонYндоry коптогон фактылар
киргизилген.

YчунчУ натыйжа. ЖогоркУ кJIасстын окуучуларынын агрессивдYY
жоруктарын жоюУнун натыйжалуулугун камсыз кыла турган педагогик€Lлык
шарттар, теориялык модель иштелип чыгып, агрессивдyyлyктy жоюунун
критерийлери жана децгээлдери аныкт€Lлып, апарды ишке ашуруу боюча
таалим-тарбиялык иштердин максат, милдеттери, м€lзмуну ачыкталган. озгече
КР кабыЛ алынган укуктук эрежелер, Ж.б. иш-чара,,ардын та€шим-тарбиялык
маанисине басым жасоо менен "зомбулуксуз мектеп", агрессиясыз жана
коопсуз чейро тyзyy (79-sз бб. дисс.) тажрыйбалары жонyндо маалыматтар
берилген, Бул натыйжаны жацы деп баа-шоого негиз бчр, себеби автор
тарабынан алгачкы жолу мектеп окуучулары арасындагы агрессивдyyлyктy
жоюунун педагогикЕlJIык шарттары жана теориялык модели сунушт€Lлып жатат.



Тортунчу натыйrка. Автор тарбынан сунушт€Lлган педагогик€lJIык
шарттардын жана теориялык моделдин натыйжалуулугу педагогикалык
экспериМент аркЫлуу текШерилип, практик€Lлык сунуштар иштелип чыкан. Бул
натыйлсаны дагы жацы десе болот, антекени изилдоодо келтирилген
констатациялык, к€шыптандыруучу жана текшеруrry эксперименттердин
жыйынтыктары изилдоочу тарабынан белгиленген илимийгипотезаны, коюлган
максат, милдеттеРДин адекваттуу экендигин д€tлилдоо менен так статистик€lJIык
т€tлдоонун негизинде ишке ашырылган жана ошонусу менен ынанымдуу.

илимий иштеги натыйжалар коп жылдык изилдоочyлyк байкоолордон,
мектепте, колледЖдерде иштоо мезгилиндеги топтолгон оздYк тажрыйбасынан
чыryу менен илимий-теориялык кйнактар, аларга болгон шилтемелер,
тажрыйбадан апынган фактьurар менен коштолот. Щиссертациялык иш коптогон
эмпирик€Lлык матери€Lпдарга, окутуrry, жетекчи жана илимпоз катары
турмуштук байкоолордон келип чыккан фактыларга бай.

3, Илимий жоболордун, жыйынтыктардын, сунуштардын негизделиш
даражасы.

Щиссертациялык иштеги €шынган жыйынтыктар жана натыйжалар
илимий-теориялык жактан ынанымдуу жана практик€Lлык жактан д€LлилДYY деп
кабыл аJIууга болот, Себеби, диссертацияда келтирилген илимий маалыматтар
чет элдик €Lлдыцкы тажрыйб€Lпарга жана КР билим берyY мекемелеринде 201l
жылдан бери жYргYзYлYп келген" Зомбулуксуз мектеп", "Мектептик команда'',
О'Арессияны изилдоо'' ж.б. (s7_s9 бб. лисс.) ж.б.
теориялык анЕLлизден откорYлYп, атайын аныктоочу
эксперименттер аркылуу тастыкт€tпган.

программ€шар илимий-

жана к.Lпыптандыр}учу

аJIыскы чет олколордогY

жонyндоry теорияпардын

щиссертациялык иштин биринчи болугундо диссертант жакынкы жана
илимий булактарга таянуу менен агрессивдуyлyк

аJIган жана балдарклассификациясын бере



арасындагы агрессивДYYлYктYн озгочолYкторYн ачыктайт. Андай
озгочолyктордyн ичинде окуучулар арасындагы физикалык кемчиликтер
(кекечтенуу, ч€rлыР коздYлYк, начар УГУУ, кыймылдык бузулуулар); дене
тyзyлyшyнyн озгочолlкторy (ашыкча салмактуулук же ото арык болуу,
мурундун, кулактын формасы, чачтын оцy, бойдун ото кичинекей же ото узун
болушу); жYрYм-туруМ озгочолYкторY (тунтцzк' уяцдык ш€Lлаакылык Ж.б.);
этникiшык тиешелуyлyк (оцy, коздyн тилкеси, тилдик акцент, улуттук кийим
*.б.); социаJIдык-экономик€Lлык стаryсу *.б.);
ынанымдуу ачыкталган.

(ý.1 .2 лисс.) себебтер

Щиссертациялык иштин экинчи болуryндо илимиilt булактарга,
педагогикЕuIык практикага таянуу менен окуr{улардын агрессивдyyлyгY,r
жоюунун натыйжа,цуулуryн камсыз кылган томондогy педагогикitлык
шарттарды сунуштайт:

муг€tлимДердин ((а|рессия)), (агрессиВДуYлYк), (агрессивдYy жYрYм
турум) жана окуучулардын арасында таралган агрессивдyyлyктy жоюунун
маселелери боюнча тyшyнyкторyн терецдетyy;

окуучулар менен иштоого

педагогдорду, психологдорду.
компетенттyy адистерди тартуу (социалдык

тарбия иштери боюнча мектеп директорунун орун басарын, тажрыйбаJIуу
мугaлимдерди ж.б.);

тарбиялык иштердин инсанга багыггалган мамиле жасоого, ryманизм
ж,б,принциптерине негизделиши ж.б. Ошондой эле ата-энелер менен иштоо
апгоритми, мектептеги агрессивдyyлyк корyнyшторyн жоюу боюнча
уюштурУr{улук-ЖетекчилиК жана маЕLлыматты-агарТуr{улук иш-чаралардын
схемасы, эресеге жете элек балдардын укугун коргоо, ыйгарым укуктун
милдеттерди аныктоо ж.б. агрессиядан четтетYY жолдору сунуштаJIат.



Щиссертациялык иштин YчнчY болугундо издеЕYr{Y тарабынан

аныктЕlлган педагогик€Lпык шарттар жана теориялык модель, каJIыптандыруучу

эксперименттин мазмуну, технологиялары жана каражаттары ынанымдуулугу
менен айырмаланат. Алар кецири статистикaLлык ма€Lлыматтар жана

эксперимент€tлдык иште колдонулган тажрыйба-гrык иштер менен коштолгон.

жалпысынан алганда, коргоого сунуштaлып жаткан жыйынтыктар,

жоболор жана сунуштур бугунку кYндоry та€шим-тарбия таJIаптарына жооп
берyy менен изденyr{у тарабынан илимий тилде далилдyy жана ишенимдyy
чагылдырылган. Сунушталып жаткан жоболордун д€tлилдYyгY эч кандай KYH9M

туудурбайт, бироК 1, 2 жоболоРду д€шилдоонy талап кылган илимий тезис

тyрyндо берсе болмок, себеби ал жерде теорияJIык жактан талаш-тартышты

туудурган жана далилдоонy талап кылган ойдорго карата автордун позициясы

орун €Lлышы керек эле.

4. Изилдеонун илимий жана практикалык маанилyyлyгy.

щиссертацияпык иште апынган натыйжалар ички биримдикке жана

логикалык ырааттуулукка ээ болуу менен колдонууга ыцгайлуу сунуштар менен

коштолгон. Андай сунуштардын ичинде жогорку класстын окуучуларынын

агрессивдyy жоруктарын жоюунун педагоги€lлык шарттары, теориялык модели

каралып жаткан маселеге байланыштуу атайын курстун программасынын

€Lпкагында окуу процессинде жана кJIасстан жана мектептен тышкаркы иштер

аркылуу жYргYзYлYп, сунушт€Lпат.

Изденууrу м. ж. Толоевдин О'Жогорку кJIасстын окуучуларынын

агрессивдYY жоруктарыН жоюунуН педагогИк€LлыК шарттары'' атгуу

диссертациялык ишиндеги материалдар соци€tлдык жана педагогик€шык жактан

баалуу жана оз убагында жазылган эмгек болгондуктан, кецири коомчулук

(билим б.рyy уюмдары, ата-энелер ж.б.) тарабынан колдонууга арзыйт.

ма€Lпыматтар тYрYндоАндыктан методик€lJIык колдонмо же илимий популярдуу



басылмапарда жарык корyy менен методик€tJIык комплекстер Тyрyнде
педагогика багытындагы билимдин м€tзмунун байытууда дидактик€LJIык
матери€Lл катары колдоЕууну талап кылат.

5. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна туура келиши.
ИЗДеНУРY М. Ж. ТОЛОеВДИН 13.00.01 - жалпы педагогика, педагогиканын жана
билим беруунун тарыхы адистиги боюнча жzвылган '.Жогорку кJIасстын
окуr{уларыныН агрессивДYY жоруктарын жоюунун педагогик€lлык шартгары''
аттуу авторефераты толугу менен диссертациянын MазMyHyH а, анда коюлган
изилдоонyн максат жана милдеттерине дал келет. Авторефераттын орус жана
англис тилиндеги резюмеси та.папка ылайык жазылган.

б. Щиссертациялык иште жана аторефератта кездешкен мyчyлyштор:

каралып жаткан диссертациялык иш мектеп окуучулары арасындагы
агрессивДYYлYК жонYндгY кецири эмпирик€tпык мааJIыматтарды камryу менен
жогоркУ илимиЙ децгээлДе жазылгандыгына карабастан томондогудей айрым
мyчyлyштyктордон кур эмес.

1. .ЩиссертацияJIык иштин теориялык болугундо изилдоонyн предметине
байланыштуу тYшyнYктор жонYндо кецири берилгендигине карабастан, кбалдар
агрессиясы) тyшyнyry так жана даана ачылбай турат. Бул изилдоонyнy
туйундуу тyшyнyгy болгондуктан, анын аныктамасын тактоо керек эле.

2. Щиссертацияда келтирилген коптогон кызыктуу материа,,дар, фактылар
илимиЙ жактан аргуменТтштирYYнY таJIап кылаТ (кайдан алынды? оз
байкоолорунанбы же адабияттарданбы?). Кепчулук Учурда (педагогик€шык-

психологиялык адабияттарда), (окумуштуулар айтышкандай> деген сыяктуу
далилдоонy талап кылган создор кездешет.

3. Параграф 3.1. деги констатациялык эксперименттин материалдарын 2

главаныН 2.I. параграфЫ менен бириктирсе логикаJIык жактан туура болмок,



себеби параграф изилдоонyн методологиясы жана методдоруна
арналгандыгына карабастан, болгону 7 беттиээлеп, жупуну болуп калган.

4. Караrrып жаткан иштин yчyнчy
эксперименттин жыйынтыктарында берилген

болугундогу

маалыматтар менен коштолгонудугана карабастан, алардын кайдан, качан,
кантип €lJIынгандыгы белгилYY болуп, анкеталардын жооптору ачыкт€lJIса иштин
илимий бааrrуулугу дагы артмак.

7. Белгиленген мrIYлYштор кара,,ып жаткан диссертациялык

максатбек Женишевич тарабынан ж€lзылган 'ожогорку класстын мектеп
окуучуларынын агрессивдyy жоруктарын жоюунун педагогикалык
шарттары" аттуу диссертациялык иш 1з.00.01. - жаJIпы педагогика
адистигине ылайык келип, кр }tАктын педагогика адиетиги боюнча
кандидаттык окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча Х{обонун 10 пункryна
туура келген, оз €rлдынча аткарылган илимий иш катары бааланат жана
изденyyчy педагогика илимиинин кандидаты даражасына татыктуу.

натыйжалар

педагогикалык

статистик€Lпык

ж€Lлпы илимиЙ децгээлине шек келтирбейт, жulлпысынан €Lлганда

Расмий оппонент,

Ж. Баласагын атындагы КУУнун
жогорку мектептин педагогикасы

кафедрасынын башчысы, П.И.Д., профессор

иштин

Толоев

5G^ Асипова
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