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Б аты ргаликы зы ны и «Б олаш ак биолог мугал1мдердш зе р !г е у ш Ы к  1с - 
эрекетш  калы птасты ру эдктемеет» так ы р ы бы и да  жазы лгаи  

диссертация л ы к  ж ум ы сы на рецензенттш

Г11К1Р1

Зерттеу так ы р ы бы н ы ц  е з е к т ш п  ж эне оны й ж алпы  гы лы ми жэне  
ж алиы  м ем л е к ет п к  багдарламалары м си байлаиы сы .

Ь уп н п  Казакстаннын даму кезецшде гылым мен б ш м н щ  езара 
байлаиысы, оиын т ш м д ш п  мен бэсекеге каб ш еттш п н  арттырудын, 
экономикалык осуш'щ басты козгаушы купи болып отыргандыгы анык. 
Осыган байланысты мемлекеттщ  гылыми-техникалык потенциалынын ос\т, 
жогары оку орындарында зерттеу 1С - эрекеттерш щ  н эти ж ел ш л  мен дамыту
децгейш  котеруд1 кажет етш отыр.

Сондыктан, жогары педагогикалык оку орындарынын маман 
даярлаудагы басты мшдеттерш'щ б1ри болаш ак мугал1м калыптасунын 
онтайлы жолдарын усыну, оны камтамасыз етет'ш б ш м  беру куралдары мен 
эдютерш тандау, эдктем есш  дайындау болып табылады. Бул мшдетке 
сэйкес, элемдж  б ш м  беру кешстшшде тек акпарат жиынтыгын менгертумен 
шектелмей, ю-эрекетш ездптнен тш м д 1 уйымдастыра отырып, 
шыгармашылыкпен жумыс аткара алатын, кундел1кп езгер1стерге тез 
беш мделетш , жан-жакты интеграциялык б ш м ге  кумар, езд 1пн ен  креативт| 
1С-эрекеттер жасай бш етш , жеке болмыстык сапасы жетш ген, б ш м  беруд! 
зсрттеуш ш к тургыдан уйымдастыра бш етш  болаш ак мугал1м даярлау 
каж еттш п  туындап отыр. Бул ретте, Аманбаева Махаббат 
Батыргаликызынын болаш ак биолог мугап1мдерд1Н зерттеуш ш к 1С - эрекетш 
калыптастыру мэселелелерш е назар аударуы уакыт талабына сай, озекп
зерттеу болып табылады.

Д иссертациялык жумыста Казакстан Республикасынын « Б ш м  
туралы», «Гылым туралы» Зандарын, ел Президент! Н.Э. Назарбаевтын 
Казакстан халкына арналган жыл сайынгы Ж олдауында б ш м  саласына 
катысты карстырылган мэселелер! жэне б 1ркатар нормативтж кужаттардын 
непзге алынуы зерттеудш  жалпы м ем лекетпк багдарламаларымен 
байланысытылык дэрежесш  корсетедк

Осы озекп  мэселелер тещ репн де зерттеу максаты мен мшдеттерш, 
нысаны мен пэш , зерттеу эдютерш пакты айкындай отырып, 1зденуш 1 
диссертациялык жумыстын непзделген туйш дер1 мен корытындыларын ею 
бол1мге жинактай алган.

Д иссертацияга койы латм н талап д ец гей ш д еп  гы лы м и нэтижелерь  
Диссертант зерттеу жумысыныц алдына койылган макса! пен 

м1ндеттерд1 жузеге асыру барысында б1рнеше нэтижелерге кол жетюзген.
1) Болаш ак мугал1мдерд1 даярлау удергсш деп зерттеуш ш к 1С - эрекет 

угымы мен оны калыптастыру бойынш а гылыми-эдютемелж енбектерге



талдау жасаган. Талдау нэтижесш де <<1с-эрекет», «гылыми зерттеу 1С- 

эрекеп» «оку зерттеу 1С-эрекет1» угымдары магынасын саралап, «болашак 
биолог мугал1мдерд1н зерттеу ш ш к  1с - эрекет!» тусш ж тем есш е взшдис 
аныктама берген. Зерттеу нэтижесш де усынылган охртии нэтиже болашак 
биолог мугал.мдердщ  зерттеуш1л1к 1с-эрекетш калыптастырудын теориялык
непздер! айкындалган. ,

2) Зерттеу дщ  екшиа нэтижеЫ  ретш де насекомдардын оиологиялык,
экологиялык, т1ршш1к ерекшел1ктер1, практикалык манызы мен зиянды 
эсерлер1 туралы акпараттарга гылыми - теориялык талдау жасау жэне жеке 
зертте\ нэтижесшде аныкталган материалдарды пайдалану непзш де 
болашак биолог м угатм дердш  зерттеуш ш к 1с - эрекетш  калыптастырудын 
курылымдык - мазмундык моделш щ  жасалуы, онын курылымы мен 
кызметшш  нактылануы, компоненттер1н1н, влш емдерш ш  жэне денгеилерш щ
аныкталуын атап керсетуге болады.

3) Зерттеу жумысынын уийний нэтижеЫ  болаш ак Ьиолог 
мугал1мдерд1н'зерттеуш ш к 1с-эрекет1н калыптастырудын (насекомдардын 
биологиялык, экологиялык, л р ш ш к  ерекш елжтерш  зерттеу материалдары
мысалында) мазмуны аныкталып, эд1стемес1 жасалган.

4) Диссертациялык жумыстын тврттий нэтижесг болаш ак оиолог 
мугал1мдерд1н зерттеуш1л1к ю-эрекетш калыптастыру _ эдю темесш щ  
Т И 1 М Д Ш П  эксперимент жузш де тексерш п, дэлелденгенд1п жэне оку
удерю не евддрш гещ пп деп санаймыз.

Ьденунпнш диссертацияда тужырымдалган эрб1р гылыми 
нэтижесшщ, тужырымдары мен корытындыларынын непздел>1 жэне
ш ы найы лы к дэрежеск

Зерттеу ж умысынын бнршиа нэтижесшщ шынайылык, дэреж еа
•.зденуш! болаш ак биолог мугал1мдерд!н зерттеуш ш к 1с-эрекет1н 
калыптастырудын теориялык непздерш  айкындауда нормативтж кужаттарда 
керсеплген мш деттерге сэйкес непздеген, сонымен катар отандык, ш етелдж 
гылыми - эд1стемел1к ецбектерге талдау жасап, жеке ойын тужырымдаган 
жэне озшд1к теориялык корытындылар жасаган.

Екшш! нэтижен'щ шынайылык, дэрежес1 - болаш ак^ биолог 
м угатм дердш  зерттеуш ш к 1С - эрекетш калыптастыру кезендер бойынша 
(аныктау, тус1нд!ру, калыптастыру) озара б1р-б1р1мен байланысты: 
максаттык, мазмундык, к-эрекеттж , нэтиж елж компоненттерден туратын 
курылымдык - мазмундык моделге сэйкес жузеге асырылган.

Уианий нэтижен'щ шынайылык, дэрежес/ - диссертациялык жумыстын 
мазмунын аныктау оку мазмуны мен каз1рп гылым дамуынын сэйкестпт 
бойынша сипатталган. Теориялык б ш м  мен тэж1рибелж б ш к тш  
б1ртутастыгы, насекомдардын биологиялык, экологиялык, п р ш ш к  
ерекш ел1ктер1, практикалык манызы мен зиянды эсерлерш ^ зертте\ мен 
зерттеу нэтижелерш  оку удер1с1 мазмунымен онтайлы байланыстырч 
жагдайында жоспарлау мумкшддп, эр-турЛ1 децгейдеп зерттеуш ш к 
тапсырмаларды орындау аркылы жузеге асырылган. Бул мазмунды усынуда 
насекомдар (1п$ес1а) класы туралы гылыми - теориялык магйметтермен ка!ар,



1зден\шшщ оку-далалык жэне зертханалык жагдайда ездтнен журпзген 
зерттеу нэтижесшде аныкталган материалдар пайдаланылган. Болашак 
биоло! мугал1мдердщ зерттеушшк 1с - эрекетш калыптастырудын ТИ1МД1 
эд1стер1 айкыыдалып, эд1стемес1 жасалган жэне 5В011300-Биология 
мамандыгыныц 1 курс студенттернпн оку удерюне енд1ршен.

Болашак биолог мугал1мдердщ зерттеушшк 1с-эрекегп калыптастыру 
э;йстемесшщ эксперимент жузшде тексершп, аныкталган нэтижелерге 
талдау жасалып, тшмдшпнщ дэлелдену1 мен оку удер1сше енд1р1лу1 зертте\ 
жумысыныц твртЫ ий  нэтиженщ  шынаиылыц дэрежесгн корсетедг

Дисеертацияда тужырымдалган эрб1р гылыми нэтиженщ 
(кагиданын) жопе корытындылардын жаналык дэрежесь

Б/'р/нии' нэтиж еи 1ц жацалык, дэрежес/ - жогары оку орындарында 
зерттеушшк к  - эрекетп калыптастыруга катысты жазылган гылыми 
енбектерге жан-жакгы талдаулар жасалып, накты болашак биолог 
мугал1мдердщ зерттеушшк 1С - эрекетш калыптастырудын теориялык
непздер1 айкындалган.

Ек'пиш нэтижен'щ  жацалык, дэрежес/ - болашак биолог мугал1мдердщ 
зерттеушшк 1с - эрекетш калыптастырудын максаттык, мазмундык, 1с- 
эрскс гпк, нэтижел1к комлоненттерден куралган курылымдык- мазмундык 
модели усынылган.

Болашак биолог мугал1мдердш зерттеушшк 1С - эрекетш 
калыптастырудын (пасекомдардын биологиялык, экологиялык, ттршкик 
ерекшел1ктер1 жэне практикалык мацызы мен зиянды эсерлерш зерттеу 
материалдары мысалында) мазмуны мен эд1стемес1 усынылып, жана 
«Энтомологиялык зерттеушшк 1С - эрекет непздер1» элективт1 пэншш оку 
ок\ удер'1С1не енд1ршенд1п ушшш/' нэтиженщ  жацалык, дэрежеан 
ангартады.

Твртш ш I нэтижен'щ жацалыц дэрежес/ - болашак биолог 
мугал1мдерд1н зерттеушшк 1С - эрекетш калыптастыру эдштемеа тексершп. 
тшмдшп эксперимент жуз'шде дэлелденген.

Диссергациялык жумыс нэтижелершщ теориялык жэне 
практикалык маиыздылыгы.

Диссертациялык жумыс нэтижесшде:
-болашак биолог мутигпмдердш зерттеушшк 1с-эрекетш 

калыптастырудын теориялык непздер1 айкындалган;
-болашак биолог мупшмдердш зерттеушшк 1С - эрекетш 

калыптастырудын курылымдык - мазмундык модел1 жасалган;
-болашак биолог мугал1мдердш зерттеушшк \с - эрекетш 

калыптастырудын (насекомдардыц биологиялык, экологиялык, Т1ршшк 
ерекшел1ктер1 жэне практикалык манызы мен зиянды эсерлерш зерттеу 
материалдары мысалында) мазмуны аныкталган жэне эдктемеа жасалган;

- «Энтомологиялык зерттеушшк ю - эрекет непздерЬ элективт1 пэншш 
оку багдарламасы, оку-эд1стемелж кешеш эз1рленген жэне оку удерюне 
енд1р1лген;



- «Алтын - Емел» м ем лекетпк улттык табиги парш уш ш  алгаш рет 
жартылай каттыканаттылар (Ые1егор1ега) огрядынын 3 тукымдасынан 8 тур 1 

аиыкталып, парктщ  омырткасыз жануарларынын Т131мше ендщмлген,
- «Гылым жет1ст1ктер1 - биологиялык бЬ’пм беру кеш сп пн де»  атты оку

- эд1стемел1К куралы дайындалган.
Диссертация бойынша кемишпктер мен усыныстар.
Диссертациялык жумыстын жогарыда аталып кеткен жет 1 ст 1 ктер 1 мен 

катар, мынадай усыныстарымызды атап етуд1 жен кердж . Олар:
1)О танды к жогары жэне орта б ш м  беру багдарламаларына сэйкес, 

з е р т т е у ш ш к  1С -эр ек егп  дамыту басты назарда. Сондыктан, диссертациялык 
жумыстын в зе к т ш п н  тагыда нактылып, элще болса кушеите тусу артык

бол мае е;й.
2)3ерттеу м эсел еа  бойынша теориялык талдауда шетел галымдарынын 

енбектерш е (басым к е п ш ш п  Ресей галымдары) коп сштемелер жасалган. 
Осы туста такырыпка сай Казакстандык галымдардын ецбектерше кебф ек 
таллау жасалса, диссертациялык жумыс мазмуны тереш рек ашыла тусер едь

3) Д иссертациялык жумыста ш ш ар а  кайталаулар мен рэс 1 мделушде 
кейб1р стилистикалык жэне орфографиялык кателер кездеседк

Айтылган кем ш ш ктер  усыныстар турш де бершгенднеген, 
диссертациялык жумыстын гылыми кундылыгын темендетпейдь

Диссертаииянын «Гылыми дзрежелер беру кагидаларынын»
талаптарыиа сэйкеспп.

«60011300 -  Биология» мамандыгы бойынш а философия докторы 
(РЫЭ) дэрежесш  алу ушш дайындалган Аманбаева Махаббат 
Батыргаликызынын «Болаш ак биолог мугал!мдерд1н зерттеуш ш к 1 С - 
эрекетш калынтасгыру эдютемесЬ> гакырыбында жазылган диссертациялык 
жумысынын гылыми жаналыгы мен практикалык маныздылыгы дэйект 1 , ез 
бет'1 мен орындалган, жан-жакты зерттелген колданбалы мэш  бар, аякталган 
жумыс ден есептеп, оныц авторын «61)011300 -  Биология» мамандыгы 
бойынша философия докторы (Р Ш ) дэрежесш  алуга лайыкты деп 
есептейм’ш.

Биология гылымдарыиыи докторы, 
Эл-Фараби атындагы Казак улттык 
университетппн ирофессоры С.Т. Тулеухаиов


