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I. Диссертациялык кецешке диссертацияларды

коргоого кабыл алуу укугу берилген адистикке иштин дал
£

келиши. Сунуш кылынган кандидаттык диссертация 

диссертациялык кецештин профилине туура келет, башталгыч 

класстын окуучуларын уй-буледо руханий-адептик жактан 

тарбиялоонун педагогикалык шарттары тийиштуу 

педагогикалык теорияны байытууга салым кошот.

II. Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. 

Социалдык-педагогикалык тажрыйбалардын жана илимий- 

педагогикалык адабияттардын анализи башталгыч класстын 

окуучуларын уй-буледо руханий-адептик тарбиялоодогу 

балдарды руханий-адептик жактан тарбиялоо боюнча коомдук 

талаптар менен уй-буле тарбиясынын ал талаптарга толук 

шайкеш келбей жаткандыгы; элдик педагогикалык жана 

заманбап илимий педагогикалык билимдер фондунда 

башталгыч класс окуучуларын руханий -адептик жактан 

тарбиялоо боюнча ориентирлер бар экендиги жана алардын 

уй-буле тарбиясында жетишээрлик жетекчиликке алынбай 

колдонулбай келе жаткандыгыны; педагогикалык практикада 

башталгыч класс окуучуларын уй-буледо руханий-адептик 

жактан тарбиялоонунун шарттары боюнча илимий билимдерге 

муктаждык бар экендиги менен мындай билимдердин
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жетишээрлик децгээлде иштелип чыга электиги 

диссертациянын темасынын актуалдуулугун далилдеп жатат.
л

Диссертациялык ишке коюлган проблеманын илимий- 

педагогикалык идеясы, максат-милдеттери, педагогикалык 

процесстеги структуралык функционалдык модели иштелип 

чыгып башталгыч класс окуучуларынын уй-булодо руханий- 

адептик жактан тарбиялоонун теориялык-прикладдык 

жолдору айкындалды, натыйжада, педагогикалык эксперимент 

откерулуп, анын илимий-практикалык жыйынтыктары 

чыгарылган.

III. Изилдеенун максаты: башталгыч класс

окуучуларын уй-буледе руханий-адептик жактан тарбиялонун 

моделин, педагогикалык шарттарын теориялык жактан 

негиздоо, апробациялоо, практикалык сунуштарды иштеп 

чыгуу.

IV. Изилдеенун милдеттери:

1. Башталгыч класс окуучуларын уй-буледо руханий- 

адептик жактан тарбиялоо ишин теориялык-методологиялык 

негизде уюштурууга еболго болуучу руханий-адептик 

тарбиянын мацызы, мааниси, балдарды адепке тарбялоодогу 

уй-буленун детерминанттык ролу тууралуу илимдеги 

концептуалдуу жоболорду системалаштыруу, жалпылоо, 

тактоо.
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2. Башталгыч класс окуучуларын уй-буледо руханий- 

адептик жактан тарбиялоонун максаттык, мазмундук, 

технологиялык, жыйынтыктарды баалоо децгээлиндеги 

структуралык-функционалдык моделин иштеп чыгуу.

3. Ата-энелердин педагогикалык компетенттуулуктерун

онуктуруу аркылуу уй-буледе бакубат руханий-

педагогикалык чейре жаратуу, ата-энелердин балдарды 

руханий-адептик жактан тарбиялоо иш аракетин уюштуурууга 

багытталган педагогикалык шарттарын аныктоо

4. Айкындалган шарттардын натыйжалуулугун 

эксперимент аркылуу текшеруу жана изилдеенун 

жыйынтыктарынын негизинде илимий-методикалык 

сунуштарды иштеп чыгуу.

V. Изилдеенун илимий жанылыгы:

1. Башталгыч класс окуучуларын уй-буледе руханий- 

адептик жактан тарбиялоонун озоктуу тушунукторун© 

таандык методологиялык жоболор, теориялык коз караштар 

Кыргызстандын социалдык маданий мейкиндигинин 

контекстинде ачылып корсотулду жана такталды.

2. Башталгыч класс окуучуларын уй-булодо руханий- 

адептик жактан тарбиялоонун максаты, мазмуну, 

компоненттери, критерийлери, автордук программалык, 

технолологиялык каражаттары, натыйжаларды ©лчоо, баалоо
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инструменттери ез ара кез карандылыктагы структуралык-

функционалдык модель катары теориялык жактан негизделди
/

жана иштелип чыкты.

3. Ата-энелерди башталгыч класс окуучуларын руханий- 

адептик жактан тарбиялоо чейросундогу билимдерге жана бул 

процессти уюштуруу боюнча кендумдерг© ээ кылууну 

программалык жана процессуалдык жактан камсыз кылуучу 

педагогикалык шарттары айкындалды.

4. Башталгыч класс окуучуларын уй-булодо руханий- 

адептик жактан тарбиялоонун модели жана педагогикалык 

шарттары эксперимент аркылуу текшерилип илимий -  

практикалык сунуштар иштелип чыкты.

VI. Алынган натыйжалардын практикалык 

мааниси. Башталгыч класс окуучуларынын руханий-адептик 

жактан тарбиялангандыгынын мазмуну, негизги

корсоткучтору,___ елчое жана баалоо критерийлери,

диагностикалык инстурментарийлери башка изилд00лердо 

колдонулушу мумкун. «Уй-булод© баланын руханий-адептик 

жактан тарбиялоонун ресурстарын активдештируу», “ уй- 

булод© руханий-адептик тарбиялоо” пакет программалары 

жана аларды коштогон методдордун системасы ата-энелердин 

педагогикалык компетенттуулугун ©нуктуруу системасында 

ошондой эле, ЖОЖдордо болонок мугалимдерди ата-энелер
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менен иштееге даярдоо учун атайын курстарды иштеп 

чыгууда колдонулушу мумкун.
л

VII. Изилдееден келип чыккан корутундулардын 

ишенимдуулугу жана жыйынтыктардын негиздуулугу

алдыга коюлган максат, милдеттерге шайкеш методдорду 

колдонуу, тажрыйба-эксперимент иштери, эксперименттин 

журушунде алынган маалыматтарды ар тараптан анализдее 

аркылуу камсыздалган.

УШ.Авторефераттын диссертациянын мазмунуна туура 

келиши. Авторефераттын мазмуну, тузуму диссертациялык 

иштин мазмунуна, тузумуне туура келип, теманын 

актуалдуулугу, илимий жанылыгынын жыйынтыгы, практикалык 

баалуулугу жана жалпылоосу негизинен то лук ачылган. 

Окучуларды улуттук баалуулуктар аркылуу уй-булелук 

турмушка даярдоо теориялык-практикалык багытта аныкталып, 

туура методологиялык негизде изилденип, мугалимдерге аларды 

колдонуунун ыкмалары жана жолдору диссертациялык эмгектин 

мазмунунда жана анын негизинде жазылган авторефератта 

бирдей тартипте ачылган жана диссертация менен 

авторефераттын логикалык байланышы сакталган.

IX. Диссертациянын мазмунунда жана авторефератта 

байкалган айрым мучулуштор:
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Диссертациялык эмгекте жетишилген жыйынтыктар жана 

сунуштар илимий жактан негизделип, практикалык колдонулушу 

чоц мааниге ээ болгону менен иште кетирилген айрым 

мучулуштуктер да белгиленди:

1. Диссертациялык иштин 76-бетинде диссертант уй- 

буледе балдарды адепке тарбиялоо боюнча окуу- 

маалыматтык-методикалык ресурстарды иштеп чыгуу ата 

энелердин педагогикалык билимдерин енуктуруу аркылуу уй- 

буледе башталгыч класс окуучуларын руханий-адептик 

жактан тарбиялоого вбелге жагымдуу мотивациялык- 

стимулдаштыруучу чейрвну тузуу; балдардын руханий- 

адептик жактан езун ©зу ©нуктуруу ишмердуулугун улуттук 

идеалдарга ылайык максаттуу уюштуруу; мектеп менен тыгыз 

байланышта ата-энелердин башталгыч класс окуучусунун 

руханий-адептик жактан тарбиялоо ишин уюштурууга 

багытталган иш чаралардын пакетин долбоорлоо жана 

практикалоо -  деп жазат. Биздин оюбузча, ар бир 

педагогикалык шартты кенеиирээк ачып берсе жакшы 

болмок.

2. Башталгыч класс окууларын уй-булодо руханий- 

адептик жактан тарбиялоону ырааттуу ишке ашыруу милдети 

анын максатынан натыйжасына чейинки педагогикалык 

кубулуштарды ичине камтыган структуралык-функционалдык
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X. Диссертациялык ишти жалпы баалоо. Алиева Канышай 

Уларовнанын «Башталгыч класстын окуучуларына уй-буледе руханий-
л

адептик тарбиялоонун педагогикалык шарттары» деген темадагы 

13.00.01 -  жалпы педагогика, педагогиканын жана билим беруунун 

тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазган диссертациялык 

иши К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин 

“Педагогика жана психология” кафедрасында талкууланып,

жактырылды. Диссертациялык иш 13.00.01 -  жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча коргоо 

учун КР УАКтын талаптарына ылайык келет жана анын автору Алиева 

Канышай Уларовна педагогика илимдеринин кандидаты

окумуштуулук даражасын алууга татыктуу деп эсептейбиз.

Диссертациялык иш кафедранын окуутучу-профессорлорунун 

катышуусу менен талкууланды (Токтом №2, 15-октябрь, 2021-ж.). 

Диссертацияны талкуулоого катышкандар:

1. Мураталиева М.А. -  педагогика илимдеринин кандидаты, 

доцент, педагогика жана психология кафедрасынын башчысы; Добаев 

К.Д. -  педагогика илимдеринин доктору, профессор; Чоров М.Ж. -  

педагогика илимдеринин доктору, профессор; Асаналиев М.К. -  

педагогика илимдеринин доктору, профессор; Джумагулова Г.А. -  

педагогика илимдеринин кандидаты, доцент; Байсубанова А.К. -  

кафедранын доцентинин м.а.; Нурмамбетова Г.К. -  кафедранын
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УАКтын талаптарына ылайык келет жана анын автору Алиева 

Канышай Уларовна педагогика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын алууга татыктуу деп эсептейбиз.

Диссертациялык иш кафедранын окуутучу- 

профессорлорунун катышуусу менен талкууланды (Токтом №2, 

15-октябрь, 2021-ж.).

Диссертацияны талкуулоого катышкандар:

1. Мураталиева М.А. -  педагогика илимдеринин кандидаты, 

доцент, педагогика жана психология кафедрасынын башчысы; 

Добаев К.Д. -  педагогика илимдеринин доктору, профессор; 

Чоров М.Ж. -  педагогика илимдеринин доктору, профессор; 

Асаналиев М.К. -  педагогика илимдеринин доктору, профессор; 

Джумагулова Г.А. -  педагогика илимдеринин кандидаты, доцент; 

Байсубанова А.К. -  кафедранын доцентинин м.а.; Нурмамбетова 

Г.К. -  кафедранын доцентинин м.а.; Кошалиева С.Ш. -  

кафедранын ага окутуучусу; Таирова К.А. -  кафедранын ага 

окутуучусу; Бекмырзаева А.Б. -  кафедранын окутуучусу;

Замирбекова Г.З. -  кафедранын окутуучусу; Базакечова Г.Э. -  

кафедранын окутуучусу; Молдалиева С.А. -  кафедранын 

окутуучусу; Алымбекова А.А. -  кафедранын окутуучусу;

Нурланова А.Н. -  кафедранын окутуучусу.
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университетинин педагогика жана психология

кафедрасынын башчысы, педагогика
л
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