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П1К1Р1

1.3ерттеу такырыбынын взектинп жзне онын жалпы Fылыми жзне 
жалпы мемлекет^к багдарламалармен (практнканын жзне Гылым мен 
техника дамуыныц сураныстарымен) байланысы.

Саяси-экономикалык, географиялык, злеуметпк тургыдагы злемнщ т^тас 
дамуыныц сипат алуына, бш м  беру нзтижесше деген халыкаралык талаптардыц 
кушеюше байланысты казак елшщ улттык кундыльщтарын жузеге асыруда бш м 
беру жуйесшщ каркынды дамуына орай, ертецп болашагына тугыр боларлык 
жана урпактын жаЬандану кажеттш п туындап отыр. Соган байланысты 
Оразбаева Кульдархан Оналбеккызыныц жаЬандану жагдайындагы болашак 
мугал!мдердщ кзаби-кузыреттш пн калыптастыру мзселелерше назар аударуы 
уакыт талабына сай карастырылып отырган зерттеу болып табылады.

К.О.Оразбаеваныц диссертациялык жумысыньщ езектш п б1ршииден, 
трансулттык экономика мен жалпыадамдык кундылыктарды коргауга непзделген 
халыкаралык уйымдар жуйес1 ыкпалыньщ кушеюше, екшнпден, злемдж 
децгейде бзсекелестжке тусе алатын адам сапасына катысты кзс1би 
кузыреттшкке деген жауапкершшктщ артуынан байкалады.

Диссертант зерттеудщ коздер1 ретшде экономикалык, злеуметпк, 
педагогикалык здебиеттер мен Елбасы Н.Э.Назарбаевтын, Кдзакстан халкына 
арнаган Жолдаулары мен Казахстан Республикасы Бш м  жзне гылым 
министрлшшщ бш м  беру мзселелерше катысты норматив^ кужаттарыныц 
непзге алынуы ецбектщ жалпы мемлекетпк багдарламалармен сзйкес
дэйектелуш корсетедг

Осы озекп мзселелер тощрепнде зерттеу нысанын, пзнш, болжамын, максат, 
мшдеттерш, зерттеу здютер1 мен тэсшдерш накты айкындай отырып, 1зденуии 
диссертациялык жумыстьщ непзделген тушндер1 мен корытындыларын 2 бол1мге 
жинактай алган.

2.1зденушшщ дисеертацняда тужырымдалган зрбйр нэтижесшщ, 
тужырымдары мен корытындыларыныц непзделу жзне шынайылык 
дзрежееь

Зерттеу жумысыньщ барысында 1зденуипнщ колы жеткен гылыми нзтижелерп
жаЬандану жагдайында болашак мугал1мдердщ кзс1би кузыреттшпнщ мзш 

мен мазмуныныц теориялык непздер1 жинакталып, озщщк ой-тушндер 
келпршген; жаЬандану жагдайында болашак мугал1мдердщ кзс1би кузыреттшпн 
калыптастырудьщ курылымдык - мазмундык модел1 жасалган;

жаЬандану жагдайында болашак мугал1мдердщ кзаби кузыреттшгш 
калыптастыруга багытталган элективп курс багдарламасы жасалып, тзж1рибел1к- 
экспериментпк жумыста сынактан етюзьпген.



Диссертанттыц зерттеу барысында алган гылыми нэтижелер! мен 
тужырымдарыньщ непздш п мен дэлелдш п онын, бастапкы устанымыньщ 
теориялык-эдюнамалык тургыда непзделу1мен, зерттеудщ максаты мен 
мшдеттершщ сэйкес келу1мен алынган непзп нэтижелершщ ic жузшде 
дэлелдену1мен камтамасыз етшедг

BipiHmi гылыми нэтиженщ непздш п мен шынайылыгы жаЬандану 
жагдайындагы кэЫби к^зыреттшктершщ, мэш мен мазмуны алыс-жакын 
шетелдж психологиялык, педагогикалык зерттеулердеп, теориялык 
тужырымдамалар тургысынан непзделш, эмпирикалык ой-корытындыларыньщ 
жинакталуымен дэлелденедь

Екшыи гылыми нэтиженщ непздш п мен шынайылыгы болашак 
мугал1мдердщ жаЬандану жагдайындагы кэспби кузыреттшгшщ курылымын - 
6ipre Tipm m iK ете алу, элемд1 тану тэсшдерше уйрену, жасай бшуд1 жэне лайыкты 
oiviip суруге уйренуд! камтамасыз ету кабшеттшпн ашудьщ педагогикалык непзш 
аныктай алгандыгында;

Ушшпл гылыми нэтиженщ непздш п мен шынайылыгы жаЬандану 
жагдайындагы болашак мугал1мдердщ кэЫби кузыреттшпнщ эдюнамалык 
непздер! ретшде ю-эрекеттт, цузыреттшк, жуйелшк, мэдениеттанымдьщ, 
тулгалыц, синергетикалъщ амалдар жуйеленш, мотивациялык, танымдьщ жэне ic- 
эрекеток компонен'гтерден туратын, олшемдер! мен K epceTKiurrepi, калыптасу 
денгейлер! аныкталган, эдютемелш жолдары непзделген курдел! курылым ушшш/ 
нэтиженщ шынайылыгын непздейдь

TepTiHLLii гылыми нэтиженщ непздш п мен шынайылыгы 1 кредиток 
«ЖаЬандану жагдайында болашак мугагпмдердщ кэЫби кузыреттшпн 
калыптастыру непздерЬ) атты элективт! курсыныц багдарламасы мазмуны мен 
журпзу эдютемесшщ сипаттталуымен жэне тш мдш гш щ  тэж1рибелж- 
эксперимент жузшде тексершу1мен дэлелденедь

ЗЛзденукшнщ диссертацияда тужырымд алган 9p6ip F ылыми нэтижеЫ 
(кагидасы) мен корытындысынын жацалык дэрежеа

Eipimui гылыми нэтиже iuim-apa жаца. ЖаЬандану жагдайындагы 
болашак, мугалшдердщ кэЫби цузыретт 1лштерт дамыту мэселесш теориялык 
зерттеулердеп ой-тужырымдарга жогары бш м  беру мэселелерше катысты 
норматив™ кужаттарга суйене отырып, жаЬандану, кэс1би кузыреттшк 
угымдарына жумыстык аныктама жэне сипаттама берген.

Ешнш1 гылыми нэтиже болашак мугашмдердщ жаЬандану жагдайындагы 
кэЫби кузыреттшпнщ курылымын -  еуропалык жалпы кузырлылыкты дамыту 
устанымдарына суйене отырып зерттеу мэселесш тшмд1 шешуге ыкпал ететш 
мумюндпстерге катысты оз тужырымын жасай б1лу1 ж ацалыщ а деген 
бастамаигыльщ дэрежесш ацгартады.

Yuiiuuii нэтижеш  белгшенген максаттар мен мшдеттерд1 жузеге асыру 
ушш жаЬандану жагдайындагы болашак мугшпмдердщ кэс1би кузыреттшпнщ 
эдюнамалык непздершщ жуйеленш, болашак мугал1мдердщ кэЫби 
кузыреттшпн калыптастыру моделшщ курылымдалуын iiuiH-apa ж а ц а  д еуге  
болад ы.



Topminud нэтиженi «ЖаЬандану жагдайыыда болашак мугал1мдердщ 
кэаби кузыреттшпн калыптастыру непздерЬ атты 1 кредиток элективт1 
курсыныц багдарламасы мен журпзу эдютемесшщ сипатталуын жзне оныц 
тш мдш п тзж 1рибел1к-эксперимент жузшде жузшде тексершп, оц нэтиже беруш 
жаца деп санауга болады.

4.1зденушшщ алган нэтижелершщ тшстч 03eKTi мэселеш, теориялык 
немесе колданбалы мш дето шешуге багытталатындыгы.

«ЖаЬандану жагдайында болашак мупиимдердщ кэЫби к^зыреттшпн 
калыптастыру» такырыбы непзшде алынган нэтижелер1 бш м  беру 
стратегияларыныц жаца бш1м парадигмаларыныц, тужырымдамаларыныц 
устанымдарын жузеге асыруга багытталган. Диссертацияда кол жеткен нэтижелер 
жогары оку орындарыныц окытушылары, бш м жетшдору институтыньщ 
мамандары, мектепте жумыс ютейтш мугал1мдер колдана алады.

5.Диссертацияныц Heri3ri кагидасыныц, нэтижесшщ тркырымдары мен 
корытындыларынын жариялануыныц жеткЫктп толыктыгына растама.

Диссертацияныц непзп кагидалары, нэтижелер1, тркырымдары мен 
корытындысы, зерттеу мэселесшщ LueniiMi 13 (он уш) турл! басыдымдар аркылы 
халы карал ы к, республикалык, гылыми-практикалык конференцияларда 
баян дал ын, эксперимент журпзу барысында жузеге аскан, сондай-ак, мерз1мд1 
басылымдарда жарык Kopin, гылыми макалаларда коршю тапкан.Солардыц 
непзгшерк «ЖОО-нан кешнп бш м  беру жагдайындагы гылыми-педагогикалык 
элеуетш дайындаудыц озект1 мэселелерЬ) атты халыкаралык гылыми-тэж1риблп< 
конференция (Алматы, 2012); «МэшЬур Жусш - элемдж Еаламат» атты 
Халыкаралык гылыми-практикалык конференция (Павлодар, 2013); «Шокан 
окулары-18» атты халыкаралык гылыми-практикалык конференция (Кекшетау, 
2014); С.Торайгыров атындагы ПМУ «Хабаршы» (Павлодар, 2013); Абай 
атындагы КдзУПУ «Хабаршысы» (Алматы,2013); Абай атындагы КазУПУ 
«Хабаршысы» (Алматы, 2014); Leadership interntional Conference Leadeiship in 
Educalion, Business and Culture” (Almaty-Seattle, 2014); Bilimin i9iginda egitimsel 
1 iderlik uzerine uluslararasi konferans SiiRT-TURKIYE (Туркия, 2014) «Проблемы и 
перспективы развития образования» атты VI халыкаралык гылыми конференция 
(Пермь, 2015); Казакстанныц гылымы мен OMipi (Астана, 2016) басылым корген. 
International scientific journal (Австралия, 2016); Scopus базасына юретш 
International Journal of Environmental and Science Education (Туркия, 2016) 
журналдарда басылым корген.

6.Диссертация мазмунындагы жэне рэимделушдеп кемшШктер.
Диссертациялык жумыстыц корытындылары мен зерттеу нэтижелер! кагида

ретшде сапталып коргауга усынылган. Дегенмен, ецбект1ц гылыми-теориялык
непздерше толыктырулар да керек секшдь

1. BipiHiiii, такырыпка байланысты: такырып «ЖаЬандану жагдайында 
болашак мутшпмдердш кэаби кузыреттшпн калыптастыру» деп алынган. 
Б'фшппден, такырыптагы «калыптастыру» угымына катысты: жаца б ш|м 
парадигмасы, 2016ж. кабылданган бш м стандарттары, жацартылган бш м 
багдарламаларында «калыптастыру», «окыту» угымдарыныц орнына «даму», 
«оку» угымдары ещ цршп отыр. Сол секшд1, к¥зыРлылыКты^ (к^зыреттелк)



nem i «жасап уйрену», «танып уйрену», «б1рлесш жумыс жасауга уйрену» 
болгандыктан да сырткы факторларга Караганда iuiKi факторлардыц 
мацыздылыгын атап ©туге болады, ягни озшдж дамуга басымдык берш п отыр. 
Сондыктан да калыптастыру созш жаца стандарт, багдарлама талаптарына сай 
нактылау керек секшдь

2. Екшшк Теориялык тугырдыц, тшмд! эдютер1 мен жолдарын айкындаудагы 
карама-карсылык эл1 де нактылай тусуд1 талап етедг

3. Диссертацияныц 31 бетшде «Кузыреттшк тэсш - идеясы» деп бершедь 
«Тэсш» дегеннщ орнына «амал» сез1н пайдаланган д^рыс болар едг 82 беттеп 
бiрiнIui бел1м бойынша тужырымдарындагы сойлемдер1 шубаланкы. Ойды 
тиянакты, накты жетюзуге тырысу керек.

Айтылган ескертулер мен кемшшктер усыныстар туршде бершгенджтен, 
диссертациялык жумыстьщ гылымилыгына нуксан кел'прмейдг

7.Tm cTi мамандык бойынша философия докторы (PhD) бойынша доктор 
дэрежесш беру м у м к ш д т  туралы корытынды.

Усынылып отырган гылыми зерттеудщ орындалу децгеш, Оразбаева 
Кульдархан Оналбековнаньщ «ЖаЬандану жагдайында болашак м^гал1мдерд1ц 
кэЫби кузыреттшгш калыптастыру» такырыбында жазылган диссертациясын 
дербеспп айкындалган, гылыми жацалыгы мен практикалык мацыздылыгы бар, 
орындалуы Казакстан Республикасыньщ Бш м жэне гылым министрлН Бш м 
жзне гылым саласындагы бакылау Комитетшщ «Fылыми дэрежелерд1 беру 
ережелершщ» талаптарына сэйкестшш непзге ала отырып, аякталган жумыс деп 
есептеп, оныц авторына 6D010300 -  педагогика жэне психология мамандыгы 
бойынша Философия докторы (PhD) дэрежесш беруге лайык деп санаймын.

Рецензент, педагогика гылымдарынын докторы,
«0рлеу» BAVO АК; филиалы, 1<;Р бинм беру 
жуйесшщ басшы жзне гылыми-педагогикалык 
кызметкерлершщ бЫ ктЫ гш  арттыратын 
реснубликалык институтынын доцент!


