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1. Зерттеу такырыбынын езекттлт мен онын жалпы F ылыми жэне 
жалпы М емлекеттж багдарламалармен (практиканын жэне гылым мен 
техника дамуынын еураныстарымен) байланысы

Е.гйм1здщ ^огары  бипм беру жуйесшщ непзп  максаты - б ш м  беру 
ж уйеа курылымдарындагы оку-тэрбие удерюшщ езгеркш е сзйкес 
педагогикалык даярлыкты мецгерген болашак маман даярлау. Бул жешнде 
Казакстан Республикасы б ш м  беруд! дамытудын 2011-2020 жылдарга 
арналган мемлекеттж багдарламасында: «бш м  беру жуйесш жогары б ш к п  
кадрлармен камтамасыз ету, бипм беруд1 дамытудын мониторинг жуйесш 
жетшд1ру, онын ш ш д е халыкаралык талаптарды ескере отырып, улттык 
б ш м  статистикасын куру, ел1м1здщ элеуметпк-экономикапык б уп н п  когам 
талаптарына лайыкты сапалы мамандар даярлау» - деп aTarf корсетшген. 
Сондай-ак б ш м  берудщ ra icT i децгейлершщ мемлекеттж жалпыга мшдетп 
б ш м  беру стандарттары Халыкаралык б ш м  берудщ озык тэж1рибелер1 
непзш де жетшд1ршуде (2012, 2016 ж.). Ел1м1здщ б ш м  беру мазмунынын 
жетйшршу1, оны жузеге асыратын маман кадрларды даярлауга озш дж ыкпал 
етуде.

Сондай-ак, б ш м  беру мазмунындагы когамдык тапсырыстар 
тургысынан орын алган озгерютер, болашак мугал1мдерд1 даярлауда мшдетп 
KopiHic табуы тшс. Солардын 6 ip i  -  «М эцгш к Ел» идеясы кундылыктарын 
педагогикалык удерюке енпзу.

М.С.Исаевтын «Болашак тарих мугал1мдерш «М эщ ттк Ел» 
кундылыктарын окытуга даярлау эд1стемесЬ> такырыбындагы 
диссертациялык жумысы Казакстан Республикасы Президентшщ Казакстан 
халкына Жолдауларында непзделген жалпыулттык идеяны оку-тэрбие кпнде 
жузеге асыруда басшылыкка алуга багытталган. Диссертациялык жумыста 
зерттеу багытына байланысты гылыми мэщп талдаулар жасалган.

Такырып мемлекеттж багдарламаны icKe асыруга арналгандыктан да 
онда кетершген мэселелерд1 гылыми непздеуге басымдык бершген. вйткеш , 
тэуелаздж  жагдайында дуниеге келген осы улттык идея тарих мазмунымен 
тыгыз байланысты болгандыктан болашак тарих м угатм ш щ  когамымыздагы 
кундылыктык мэселен1 игерш, оны кунделжт1 тэж1рибесшде колдана алуы 
манызды. Аталган кундылыктарды жас урпактын санасына сш рудш  эд1с- 
тэсшдерш непздеу Ka3ipri кезде кун тэрт1бше етгар койылып отыр. 
Диссертациялык жумыста жасалынган тужырымдар мен усыныстардын



колданбалык манызы жогары. Сонымен 6ipre аталган кундылыктарды тарих 
материалдары непзш де оку удер1сше енд1ру туралы автордын гылыми 
тургыдан жасаган усынысын орынды деп багалауга болады.

2. Диссертацияга койылатын (гылыми дэрежелер беру ережелершш  
9-10 тармагында жэне Гылыми кызметкерлердш тшст! 
мамандыктарынын телкркаттарында) талап денгейш деп гылыми 
нэтижелер1

Зерттеу жумысыньщ барысында автор темендегщей гылыми 
нэтижелерге кол жетюзген:

1. Болашак тарих мугал1мдерше «Мэнгипк Ел» кундылыктарын окытуга 
ЖОО кэспби базалык пэндершщ жэне оны маман ретшде б ш м  беру 
жуйесшде окытуга даярлыгын камтамасыз етуге эд!стемелж пэндердщ 
мумюнджтер! аныкталган;

2. «М энгш к Ел» кундылыктарын окытуга болашак тарих мугагпмдерш 
даярлаудьщ теориялык непздер1 Казакстан тарихы пэш мен оны окытудагы 
педагогикалык удерю мазмуны тургысынан айкындалган;

3. Маман даярлауды моделдеуд1 жузеге асырудын, болашак тарих 
мугал1мдерш «М энгш к Ел» кундылыктарын окытуга даярлаудын 
педагогикалык шарттары жогары оку орнындагы педагогикалык жуйе 
тургысынан аныкталган;

4. «М энгшж Ел» кундылыктарын окытуга болашак тарих'"м¥гал1мдер1н 
даярлау эд к тем еа  педагогикалык юкерлштерд1 калыптастыру тургысынан 
непзделген;

5. Болашак тарих мугатмдерш  «М энгш к Ел» кундылыктарын окытуга 
даярлау эд1стемесшщ тш м д ш п  тэж1рибелж-эксперимент жузшде 
тексер1стен етюзшген.

3. Ьденушшщ диссертациясында тужырымдалган ap6ip 
нэтижесшш, тужырымдары мен корытындыларынын непзделу жэне 
шынайылык дэрежесм

Гылыми нэтижелердщ д эл е л д т  мен непздш гш  мына корсетюштерден 
байкауга болады: теориялык-эдшнамалык жэне практикалык тургыда 
дэлелдену1мен, зерттеу мазмунынын гылыми аппаратка сэйкестш пмен, 
зерттеу максатына, мшдеттерше, нысанына, пэнше сэйкес кешещи эдктердщ  
колданылуымен, теориялык тужырымдарынын нэтижелш пмен, 
эксперименттен алынган нэтижелердщ болашак тарих мугал!мдершщ 
«М энгш к Ел» кундылыктарын окытуга даярлау эдктемесш  жузеге асыратын 
жогары оку орындарында, онын ш ш де тарихшы педагогтарды даярлайтын 
факультеттер мен бел1мдерде колданылуымен камтамасыз етшген.

Eipiniui гылыми нэтиженщ н е п зд ш п  мен шынайылыгы зерттеу 
такырыбына сэйкес философиялык, тарихи, психологиялык жэне 
педагогикалык эдебиеттерд1, гылыми-зерттеу жумыстарын, мурагат 
кужаттарына талдау жасау непзш де жогары оку орнында тарих мугал1мдерш 
даярлаудын тарихы мен эдюнамалык мэселелер1 тургысынан дэйектелген;



болашак тарих мугал1мдерше «М эцгш к Ел» кундылыктарын окыту маман 
даярлаудын мазмунын окыту, зерделеу, оку жумыстарын уйымдастыру 
тургысынан аныкталган;

EKiHiui гылыми  нэтиженщ н еп зд ш п  мен шынайылыгы «М энгш к Ел» 
кундылыктарын окытуды жузеге асыратын педагогикалык удерютш 
кураушылары (окыту максатын, мазмунын, эд1стер1 мен тэсшдерш, ) жэне 
онын катысушылары (педагог пен окушы) тургысынан сипаттштган; 
Казакстан тарихы пэнш окытудын эдютемелж ерекшелжтер1 мен оны 
окытуга мугашмнщ юкерлштер1 тугысынан нактыланган;

Yutimui гылыми  нэтиженщ н еп зд ш п  мен шынайылыгы болашак тарих 
мугагпмдер1нщ «М энгш к Ел» кундылыктарын окыту бойынша даярлыгын 
калыптастыру модел1 курылымындагы максатты, мазмундык, уйымдастыру- 
ic-эрекетпк, багалау-нэтижелшк блоктардын педагогикалык жуйе 
кураушыларын „(максаты, мазмуны, окытуды уйымдастыру формалары мен 
эдктерй нэтижес1) аныктау мен оку-тэрбие удерюш жузеге асыруга багдар 
беру тургысынан дэйектелген; теория лык моделдеуд1 жузеге асырудын 
педагогикалык шарттарын дэйектеумен аныкталган.

Tepm im ui гылыми  нэтиженщ н еп зд ш п  мен шынайылыгы болашак 
тарих мугал1мдерш «М энгш к Ел» кундылыктарын окытуга даярлыгын 
калыптастыру эдютемеск зерттеп отырган даярлык кураушыларын (бш м , 
юкерлж жэне жеке тулгалык сапаларды) теориялык тургыдан аныктау жэне 
оны оку-тэрбие удер1сшде жузеге асыруды мазмундаумен, бблашак тарих 
мугал1мдершщ «М энгш к Ел» кундылыктарын окыту бойынша даярлыгы 
денгейлершщ жогарылауын камтамасыз етумен дэйектелген.

Eecm uii гылыми  нэтиженщ н е п зд ш п  мен шынайылыгы усынылган 
эдютеменщ тш м д ш п  болашак тарих мугашмдерш даярлайтын жогары оку 
орындарында журпзшген тэж1рибелж-эксперимент жумысымен дэлелденген; 
шыгарылган корытындылар сешмд1 дэйектелген жэне усыныстар гылыми 
тургыдан непзделген.

4. 1зденушшщ диссертацияда тужырымдалган ap6ip гылыми 
нэтиже<п (кагидасы) мен корытындысынын жаналык дэрежеЫ

Зерттеу жумысынын нэтижесшде 1зденуипнщ жасаган тужырымдары 
мен шыгарган корытындыларынын жаналыктары бар. Олар темендепдей:

1 -  нэтиж е ж аца  болып табылады, ейткеш болашак мугал!мдердй онын 
ш ш д е  тарих мутал1мдерш даярлау (мазмунын) тарихын зерделеу б ш м  беру 
мазмунын жетшд!ру коп жагдайда идеологиялык мэселеш, озык 
тэж1рибелерд1 енпзу, когамнын б ш м  беруге сураныстарын камтамасыз ету 
тургысынан жузеге асырылгандыгын керсетедк «М энгш к Ел» идеясы 
кундылыктарын болашак тарих мугал1мдерше окыту жетщщршген бш м  
беру багдарламалары, онын ш ш д е жекелеген пэндерд1 окыту тугысынан 
камтамасыз етшу1мен аныкталган;

2 -  нэтиж ет ж аца  деп есептеуге болады, ейткеш болашак тарих 
мугал1мдер1 «М энгш к Ел» кундылыктарын бш м  беру ж уй еа  курылымында, 
онын ш ш д е  мектептеп «Кдзакстан тарихы» пэнш окыту мазмуны аркылы



жузеге асыратындыктан, мектептеп педагогикалык удерктщ  кураушыларын 
терен б ш п , соган сэйкес педагогикалык юкерлжтерд1 менгерудщ теориялык 
непздер1 айкындалган;

3 - нэтиже жаца. Ce6e6i, болашак тарих муг&шмдерш «М энгш к Ел» 
кундылыктарын окытуга даярлаудыц педагогикалык шарттарын зерттеп 
отырган маман дайындаудын iu iK i  ж^йеЫ -  даярлык керсетюштерш 
камтыган моделд1 жузеге асырудын базасы ретшде аныктаган; эз1рленген 
теориялык модельдщ ap6ip компонент! болашак тарих мугал!мдерш 
«М эцгш к Ел» кундылыктарын мектепте толык мэщй окытуга даярлау ушш 
багдар болып табылады жэне педагогикалык жуйе онын жузеге асырылуын 
камтамасыз етедц

4 - нэтиже жаца болып табылады. Болашак тарих мугашмдершщ 
«М энгш к Ел» кундылыктарын окытуга даярлыгын калыптастырудагы 
педагогикалык .ккерлктер  жэне онын кураушылары эдктем елж  тугыдан 
непзделдь ¥сынылган окыту мен педагогикалык тапсырмалар мазмуны 
педагогикалык 1скерлктерд1 калыптастыру тургысынан дэйектелген жэне 
алгаш рет усынылып отыр;

5 - нэтиже. «М эцгш к Ел» кундылыктарын окытуга болашак тарих 
мугал1мдерш даярлау барысындагы окыту эдютемесп оку материалдары мен 
элементтерш курылымдык-логикалык байланыстар жэне окытуда 
кундылыктарга басымдык беру тургысынан усынылуы; зерттеп отырган 
даярлыкты жузеге асырудын эдостемелис нускауынын *нактылануы, 
эдктеменщ  тш м д ш п  тэж1рибелж жумыстар тургысынан дэлелдену1 
нэтижетц жаца е к ен д т н  керсетедь

5. Алынган нэтижелершщ 1ШК1 б1рл1гшщ багалануы
Диссертациялык зерттеу жумысынын мазмуны докторанттын окыту 

теориясы мен эдютемесш жаксы мецгергендшн керсетедь
М.С.Исаевтын зерттеу жумысынын нэтижелер1 гылыми болжамнын 

дурыстыгын дэлелдейдь Алынган нэтижелердщ in iK i  б!рлш  зерттеу 
кезендершщ ж уйелш пм ен жэне iu iK i  логикасымен, зерттеудщ эр турл1 
кезендершде гылыми-педагогикалык зерттеуде пайдаланган эдктер!мен, 
гылыми-эдюнамальщ аппаратты дэл 3pi накты тужырымдауымен 
аныкталады.

6 . 1зденушшщ алган нэтижелершщ THicTi езекгп мэселеш, теориялык 
немесе колданбалы мш детп шешуге багытталгандыгы

Диссертацияга койылатын талаптар аясында зерттеуден алынган 
гылыми нэтижелерд1 зерделеу, олардын педагогика гылымынын дамуы ушш 
теориялык жэне колданбалы маныздылыгы туралы темендегщей корытынды 
шюрлер айтуга болады:

Теориялык маныздылыгы -  когамнын жедел каркынмен ©3repyi 
жагдайында бш м  алушылардын багдарын калыптастыру тургысынан 
«М энгш к Ел» кундылыктарын окытудын мумкшдштерй гылыми- 
педагогикалык непздер1 мазмундалгандыгында. Сонымен катар зерттелш



отырган мэселеш оку удер1сшде пайдаланудьщ эдктем елж  жуйесшщ 
усынылуында.

Колданбалы маныздылыгы -  М.С.Исаевтын болашак тарих 
мугал1мдерше арналган «М энгш к Ел» кундылыктарын окытуга багдарлы 
даярлау» атты оку-эдютемелж курал-ын педагогикалык жогары оку 
орындарында, педагог кадрлар б ш к тш гш  кетеретш институттарда 
пайдалануга болатынында.

7. Диссертациянын н еп зп  кагидасынын, нэтижесшш  
тужырымдары мен корытындыларынын жариялануына растама

Исаев Мухтар Сеитханулыньщ жарияланган енбектер1 Казакстан 
Республикасынын мерз1мд1 басылымдарында, халыкаралык жэне 
республикалык, алые шетел конференция материалдар жинагында жалпы 17 
гылыми жумысы жарияланган, 1 оку-эдютемелж куралы жарык керген. 
Казакстан Республикасынын Б ш м  жэне гылым м инистрлтнщ  Б ш м  жэне 
гылым саласындагы бакылау комитет! усынган басылымдарда 5 макаласы 
жарияланган. 2 макаласы Scopus базасына енетш нелден жогары импакт- 
факторлы гылыми басылымдарда, Халыкаралык жэне республикалык, алые 
шетелдж конференция материалдарында 9 гылыми макаласы жарык керген.

8. Диссертация мазмунындагы жэне рэс1мделушдеп кеткен 
кемшЫ ктер

Диссертацияга жогарыда айтылган жетктштермен катар келеа 
кемш ш ктер мен усыныстар айтуга болады:

1. Ka3ipri тацда кузырегп маман даярлауга багытталган жумыстар 
жрпзш уде. Сол себепп де зерттеу жумысында «М энгш к Ел» 
кундылыктарын окытуга болашак тарих муг&шмдершш кэаби  кузыреттш п 
жэне олардыц кураушылары карастырылганда жумыстын кундылыгы арткан 
болар едц

2. Диссертация мазмунында урдю, Yflepic, процесс угымдарынын б1р1зд1 
бершуше жэне кейб1р сездердш (лекция - дэргс, проблема - мэселе, анализ - 
талдау жэне т.б. сездердш) казакша аудармасына кецш аудару кажет едц

3. Зерттеу жумысына балланысты тарих мугагпмдершш кундылыктарды 
окыту бойынша гылыми зерттеулерд1 кецшен камтып, талдаулар жасау керек 
еда.

4. Диссертациянын 3.1 тармакшасында калыптастыру эд!стемес1 
бойынша тшмд1 деп табылган лекция, семинар турлерш кецшен сипаттап 
жазганда, зерттеу жумыс бойынша орындалган оку жумыстарынын дурыс 
уйымдастырылгандыгын керсеткен болар едц

5. Зерттеу жумысында болашак тарих мугашмшщ тек гана «Казакстан 
тарихы» пэш емес, сонымен катар, «Дуниежуз1 тарихы» пэш бойынша 
кундылыктарды окыту мумкшдактер1 карастырылуы керек едо.

Алайда, бул кемш ш ктер жалпы алганда зерттеу жумысынын гылыми 
нэтижелершш кундылыгын темендетпейдь



9. Тикгп мамандык бойынша философия докторы (PhD) дэрежесш  
беру м ум к ш дт  туралы корытынды.

С.М.Исаевтын 6D011400 -  Тарих мамандыгы бойынша философия 
докторы (PhD) гылыми дэрежесш алу уинн усынган «Болашак тарих 
мугал1мдерш «М энгш к Ел» кундылыктфын окытуга даярлау эдктем еа»  
атты диссертациялык жумысынын гылымилыгы, кокейкестш п кумэн 
келт1рмейдг Диссертациялык жумыс аякталган, дербес орындалган гылыми 
жумыс болып табылады. Гзденупл мшдеттерд! накты коя бшу1мен катар, 
шеппмш де дэлелд1 корсете бшген.

Сонымен, жогарыда дэрштелгендердщ непзш де усынылып отырган 
гылыми зерттеудщ орындалу денгеш, теориялык жэне практикалык 
маныздылыгы Казакстан Республикасынын Б ш м  жэне гылым м инистрлт 
Б ш м  >£эне гылым саласындагы бакылау Комитетшщ «Гылыми дэрежелерд1 
беру ережелершщ» талаптарына уйлесуш непзге ала отырып, Исаев Мухтар 
Сеитханулы 6D011400 -  Тарих мамандыгы бойынша бойынша (PhD) 
философия докторы гылыми дэрежесш алуга лайыкты деп есептеймш.

Ресми рецензент


