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ПІКІРІ

Барлық гасырларда оқу жеке тұлганың ерекшеліқтерін ашты, багаланды 
жэне оның қалынтасуының қүралы болды. Сондықтан, бүгінгі танда 
оқырмандық мэдениеті қазіргі түлганың элеуметтік, танымдық, коркемдік, 
эстетикалық жэне рухани дамуының негізі болып табылады.

Сонымен қатар, егер жалпы білім бсру жүйесінде окушыларда оқу 
мэдениетін тэрбиелеу эдебиет сабақтарында (жэне бастауыш мектептегі 
әдебиеттік оқуда) шешілсе, онда жогары білім беру жүйесінің педагогикалық 
багыттарында мамандарды даярлау барысында эдебиет саласының пәндері 
жок. Бүл педагогикалық жогары оқу орындарының студенттерінде 
оқырмандық мэдениетін дамытудың нысандарын, эдістері мен қүралдарын 
іздеуді қажет етеді.

Осы орайда А.Айтуарованың «Жогары оқу орындары студенттерінің 
оқырмандық мәдениетін дамыту» тақырыбындагы диссертациялық жүмысы 
бүгінгі заман талабына сәйкес қарастырылып отырган, заманауи білім 
берудегі тың эрі өте қажет багыттқа зерттеу жүргізгенін байқауга болады.

Зерттеу міндеттерін шешу барысында А.Айтуарова оқу багдарламасына 
сәйкес Гази университетінде шетелдік гылыми кеңесшінің жетекшілігімен 
ғылыми тағылымдаман өтті. Тагылымдама барысында зерттеу жүмысының 
әдістері мен түлганың оқырмандық мэдениетін дамытудың әдістемесі 
бойынша біршама кеңестер мен ұсыныстар берілді. Диссертациялық 
жүмыста зерттеу мақсаты мен міндеттері өз шешімін тапты деп санауга 
болады.

А.Айтуарованың диссертациялық жүмысында, ең алдымен, түлганың 
оқырмандық мәдениетінің жетекші қызметі ретінде оқудың мэні мен 
ерекшеліктері зерттелген жэне жоғары оқу орны студенттерінің оқырмандық 
мэдениетінің қүрылымы мен мазмүны келесідей анықталған: студенттердің 
оқырмандық мәдениеті -  жеке жэне кәсіби өзін-өзі жетілдіру мақсатында 
магыналық ізденіс пен шығармашылық белсенділікті қамтамасыз ететін, 
қүндылық бағдарын өз бетінше анықтаумен, мінез-қүлық икемділігімен 
сипатталатын үздіксіз білім берудің (білім, білік, оқу қажеттілігі, оган 
түрақты қызығушылық) түтас жүйесі.

Ғылыми жүмыста студенттердің оқу мәдениетін дамытудың
компоненттері мен көрсеткіштері нақтыланған: мотивациялық-құндылық 
компоненті, когнитивті-танымдық компонент, нэтижелі-практикалық
компонент жэне эр компонентке сәйкес көрсеткіштері анықталған.

Сонымен қатар, зерттеу жүмысында студенттердің оқырмандық
мэдениетін дамыту моделі қүрастырылып, оның құрылымы үш блоктаы 
қамтылған:



- қарастырылып отырган проблема бойынша материалдар жинақталып, 
оларга талдау жасалды, жүйеленді, гылыми аппарат анықталды, 
қорытындыланды, тәжірибелік-эксперимент жүмысының багдарламасы 
даярланды;

- әдіснамалық, мазмүндық жэне нәтижелік, олардың әрқайсысы 
функционалды интегративтілікпен органикалық түрде үйлесетін 
автономиямен сипатталады.

Зерттеу жүмысының практикалық болімі үлкен маңыздылықпен 
сипатталады: студенттердің оқырмандық мэдениетін дамытуды
педагогикалық қамтамасыз ету үшін кеьиенді багдарлама әзірленіп, оның 
мазмүны: «Болашақ педагогтың оқырмандық мәдениетін дамыту» элективті 
курсы; «Оқырман шеберханасы» клубының жүмысы; «Кітапты жылжыту 
менеджменті» жобасын эзірлеу; «Кітап -  табысқа апарар жол» пікірсайысы; 
«Оқырман педагог», «Оқу көшбасшысы» байқауы, Буккроссинг интернет 
жобасы сияқты ауқымды шаралармен сипатталады.

Қорыта келгенде, диссертант зерттеу барысында алынган теориялық 
қағидалар мен түйіндер докторанттың Халықаралық гылыми-практикалық 
конференциялар, семинарларда, ҚР БжҒМ Білім жэне ғылым саласындагы 
сапаны қамтамасыз ету комитеті үсынган гылыми басылымдарда жэне 
Зсориз базасындагы басылымдарда жарияланган.

Жүргізілген зерттеу 6і5010300-«Педагогика және психология» 
мамандыгы бойынша философия докторы (РҺО) дәрежесін алу үшін 
диссертацияларға қойылған үсыныстар мен талаптарга сай рэсімделген.

А.Айтуарованың «Жоғары оқу орындары студенттерінің оқырмандық 
мәдениетін дамыту» тақырыбындагы диссертациялық жүмысына жогарыда 
айтылғандарды негізге ала отрып талаптарга сай жазылган, толыгымен 
аяқталған зерттеу жүмысы болып табылады жэне көпшілік алдында ашық 
қорғауға үсынуға лайықты.
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Ахіха Аі(иагоуа'піп 61)010300 -  «Реііа^оіі уе Рхікоіоіі» игшапіік 
аіапіпсіа І)ок(ога (РҺІ)) иегесс8Іпі аішак і^іп һагігіаіш? оіап "йпіуегчес 
о|гепсіІегіпіп окиша кііііигипіііі £еІі$іігі1тс8І" копиіи Ісгі һакктсіакі 
һіііт.чеі (Іаш чтатп

үоішми

Үйгуіііаг Ьоуипса е § к іт , Ьігеуіп пііеіікіегіпі огіауа 9ікагті$, с1е£ег1ет і§  \/е 
о1и§ити і^іп Ьіг ага^ о1ти§Іиг. Ви пейепіе цйпйтйгсіе о к и та  кйіійгіі, тосіеіп 
іпзапт зозуаі, Ьііі^зеі, запаізаі, езіеіік ұе гиһзаі ^еіі^ітіпіп Іете іі оіагак яауіһг.

Ауш гатапсіа оіагак, §епе1 еІ і һ т  зізіетіпсіе б^гепсііегіп о к и та  кйіійгй 
е§ к іт і ебеЬіуаІ бегзіегіпбе (уе іікокиіба ебеЬіуаІ о к и та  сіегзіпбе) ^бгйійгзе, 
йпіуегзііе зізіетіпіп реба§о]ік аіапіаппба игтапіапп уеіі^іігі 1 тезіпсіе ебеЬіуаІ 
бІБІрІіпІегі уокіиг. Ви, реба^оЗік йпіуегзііе б§гепсіІегіпіп о к и т а  кйһйгйпйп 
§е1і§Іігі1т е 8Іпе убпеіік Гогт, убпіет уе ага^Іаг ага§1іг т а з т і  §егекіігіг.

Ви Ьа^іатба, А.АіШ аптГпіп "Опіуегзііе б^гепсііегіпіп о к и та  кйһйгйпйп 
§е1і§Іігі1т е 5І" копиіи Іегіпбе, тобегп е§кітс1с тобегп §егек5Іп іт 1еге иу§ип 
оіагак каЬиІ ебііеп уепі уе ^ок бпетіі Ьіг убп һакктб а  ^аһ ^та  уйгйШІбй§й 
§бгіі1текІебіг.

АіШагоуа, ага§1ігта  ргоЫетІегіпіп ^бгйтйпбе е ^ іііт  тйГгебаІта иу£ип 
оіагак уаЬапсі Ьіг Ь іііт  б а т § т а п т іп  геһЬег1і§іпбе Сагі І)піүег5ке5і'пс1е 
ага§һгта 5Іа]і уарті§1іг. 8іа] 5йге5Іпсе, кі§І5е! о к и та  кйһйгйпй §е1і§йгте 
теШ бо1о]І5І уе ага§іігта убпіетіегі һакктба Ьіг Іак іт  ІаУ5Іуе ұе бпегііег уегіібі.

Абі ^е^еп Іегбе ага§1ігта  а т а ?  ұе һебейегіпіп ^бгйІсШ^й бй§йпй1еЬі1іг.
А.АіШагоуа'піп Іегіпбе, бпсеіікіе кі§ізе1 о ки та  кйһйгйпйп бпбе §е1еп Ьіг 

і§1еүі оіагак о к и т а п т  бгй уе бгеііікіегі іпсеіепті^ уе йпіуег5һе б§гепсі1егіпіп 
о ки та  кйһйгйпйп уарі5і уе і^егі^і §и §екіМе Іаш тіаптакіабіг:

б |гепсі1егіп о к и та  кйһйгй кі§І5е1 уе ргоГе^уопеІ §е1і§ іт  а т а ^ һ  ап іатһ  агата  
уе уагайсі акйуііе 5а | 1а т а к 1а оіап, бе§ег убпеіітіп і кепбі Ьа§та Іауіп е іт е к  уе 
баүгапі§5а1 е^пекіік ііе кагакіегіге есіііеп зигекіі е§ ійтіп  Ьіг ЬйШп 5І5Іе т і (Ьі1§і, 
Ьесегііег, е § іііт  іһйуа^іап, Ьипа зйгекіі І1§і).

Ага§йгта, б |гепсі1егіп о ки та  кйһйгйпйп §е1і§ітіпіп Ьі1е§еп1егіпі уе 
§б5Іегёе1егіпі Ьеіігіег: т о й у а 5уопе1-бе§ег Ьі1е§епі, ко§пһіГ-Ьі1і§5е1 Ьі1е§еп, 
50пи9-ргайк Ьі1е§еп уе һег Ьіг Ьі1е§епе каг§іһк §е1еп §05іег§е1ег Ье1іг1епті§.

Ек оіагак, ага§һгта, уарі5і й^ Ыокіап о!и§ап б§гепсі1егіп о к и та  кйһйгйпйп 
£е1і§іті І9І11 Ьіг то й е і §е1і§1:іг(іі:

- ргоЫ етІе І1§і1і таіегуаііег Шр1апті§ уе апаііг ебі1т і§ , 5І5Іе т а іІ2е еб ііті^, 
Ьіііт^еі арагаі Ье1іг1епті§, б |ге1т е п 1егіп еп іуі иу^и іатаіап  іор1апті§ уе 
бгеііепті^, сіепеу^еі 9аһ § та  рго^гаті һагігіапті^;

- те!обо1о]ік, і^егік уе еікіпіік, Ьипіагт һег Ьігі і§1еУ5е1 епіе^га^уоп ііе 
ог^апік оіагак Ьіг1е§іігі1еп бгегкіік ііе кагакіегіге ебіііг;

Ага§йгташп ргайк кі5т і  Ьйуйк б п ет  1а§ ітак 1абіг: б§гепсі1егіп о к и та  
кйһйійпйп §еН§ішіпе реба§о]ік бе5Іек 5а§1а т а к  І9І11 карзатһ Ьіг рго§гат 
§е1і§Іігі1т і§ 1іг, і^егі^і: "Сеіесек б§гейпеп1егіпіп о к и та  кйһйгйпйп §е1і§йгі1т е 5І" 
5е9т е 1і сіегзі; "Окиуиси Аіб1уе8І" киШЬйпйп 9аһ § та 8і; "Кііар Т а т й т  Ү бпейті" 
рго)е5Іпіп §е1і§йгі1т е 5І; "Кііар - Ьа§апуа §ібеп уоі" Шг1і§ т а 5іп т  ог^апіге



есііітезі; "0 киуиси-0 £ге1теп " , "Е ё іііт  Ьісіегі" уап §тазі, Вооксго55Іп£ Іпіегпеі 
рго]езі &іЬі Ьііуик бі^екіі еікіпіікіегіе кагакіегіге ебіііг.

Зопи? оіагак, Іегіп ага§1ігі1т а 5і 5іга5іпс1а еісіе есіііеп Іеогік іікеіег уе ^опи^іаг, 
ІЛизІагагазі Ь ііітзеі копГегапзІагсІа, зетіпегіегсіе, Кагакізіап В іііт  уе і і іт  
Ситһигіуеіі В іііт  уе і і іт  аіаш каіііе §ііуепсе ко т ііе з і ІагаГіпсІап бпегііеп 
Ь ііітзеі уауіпіагсіа уе иіизіагагазі Зсориз уегіІаЬаптсІакі уауіпіагсіа 
уаутіаптакіасһг.

Ага§1ігта , 60010300 - "Р е с іа ^ і уе Р^ікоіо^і" аіапіпба ҒеІзеГе Эокіоги (РҺӘ) 
сіегесезіпі а іт а к  і^іп Іег бпегііегі уе ^егекіііікіегіпе иу^ип оіагак уигііШІтй§Шг.

Үикапбакііеге бауапагак, А.АіІиагоүа'пт "0 пІуег5ІІе б |геп сі1сгіпіп о к и та  
кйІШгйпйп ёеіі^іігіітезі" копиіи Іегі, ^егекзіпітіеге иу^ип оіагак уагі1т і§ , 
екзікзіг І а т а т іа п т і?  уе іег зау и п та^та  убпіепбігіітеуе Іауік ббгйіеп 
9аһ§табіг.

Сахі 0піүег$і(е5І,
Е § к іт  Гакйкезі 
«Е§ігіт Ь ііітіегі» Ьоійти, 
Тйгкіуе/Апкага 
Үиг* йі§і іех гіапі?тапі, РгоГ. Б г М е һ т е і  К о г к т а х


