
6D010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша философия 

докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған 

Айтуарова Азиза Малдыбаевнаның 

«Жоғары оқу орындары студенттерінің оқырмандық мәдениетін дамыту» 

тақырыбында дайындалған диссертациясына  

ресми рецензенттің  жазбаша пікірі 

 

р/н 

№ 

Критерийлер Критерийлер 

сәйкестігі 

Ресми рецензенттің ұстанымы 

1. Диссертация 

тақырыбының 

(бекіту күніне) 

ғылымның даму 

бағыттарына 

және/ немесе 

мемлекеттік 

бағдарламаларға 

сәйкес болуы   

1.1. Ғылымның даму 

бағыттарына 

және/немесе 

мемлекеттік 

бағдарламаларға 

сәйкестігі:  

1) диссертация 

мемлекет 

бюджетінен 

қаржыландырылатын 

жобаның немесе 

нысаналы 

бағдарламаның 

аясында орындалған 

(жобаның немесе 

бағдарламаның атауы 

мен нөмірі); 

2) диссертация басқа 

мемлекеттік 

бағдарлама аясында 

орындалған 

(бағдарламаның 

атауы); 

3) диссертация 

Қазақстан 

Республикасының 

Үкіметі жанындағы 

Жоғары ғылыми-

техникалық комиссия 

бекіткен ғылым 

дамуының басым 

бағытына сәйкес 

(бағытын көрсету).  

Айтуарова Азиза Малдыбаевнаның 

6D010300-Педагогика және 

психология мамандығы бойынша 

философия докторы (PhD) 

дәрежесін алу үшін жазылған 

«Жоғары оқу орындары 

студенттерінің оқырмандық 

мәдениетін дамыту» 

тақырыбындағы диссертациялық 

зерттеуі Қазақстан 

республикасының заңды құжаттары 

мен тұжырымдалмаларға сәйкес 

келеді. Атап айтқанда:  
Қазақстан Республикасының 

Үкіметінің қаулысымен бекітілген 

«Ұлттық рухани жаңғыру» ұлттық 

жобасы шеңберінде «Оқитын ұлт» 

жобасына сәйкес келумен дәйектеледі.  

А.Айтуарованың диссертациялық 

жұмысы Қазақстан Республикасының 

Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми- 

техникалық комиссия бекіткен ғылым 

дамуының «Білім және ғылым 

саласындағы зерттеулер» бағытына 

сәйкес дайындалған. 

2.  Ғылымға 

мағыздылығы  

2.1. Жұмыс ғылымға 

елеулі үлесін 

қосады/қоспайды, ал 

Диссертациялық жұмыс ғылымға 

айтарлықтай үлес қосады, оның 

маңыздылығы толық ашылған. 



оның маңыздылығы 

ашылған/ашылмаған. 

Себебі автор зерттеу мәселесіне 

қатысты еңбектерді зерделеу 

арқылы жоғары оқу орындары 

студенттерінің оқырмандық 

мәдениетін дамытуға қатысты 

теориялық ойларды жүйелеген. 

Арнайы зерттеулерге талдау жасау 

негізінде тақырыптың түйінді 

ұғымдары «оқырмандық 

мәдениет», «студенттердің 

оқырмандық мәдениеті» түсініктері 

нақтыланып, құрылымы 

анықталған. Жоғары оқу орындары 

студенттерінің оқырмандық 

мәдениетін дамытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделі 

әзірленіп, практикаға енгізілген. 

3. Өзі жазу принципі  3.1. Өзі жазу деңгейі:  

1) жоғары; 

2) орташа;  

3) төмен;  

4) өзі жазбаған.  

А.М.Айтуарова диссертация жазу 

барысында ізденіс жұмыстарын 

терең талдаған,  ғылыми 

мәліметтерді базалық категориялық 

талдауда өзіндік пікір, пайымдау, 

тұжырымдау әрекеттерін жүзеге 

асырған. Диссертацияның 

құрылымы мен мазмұны бойынша 

таңдалған ақпараттар сапасы 

жағынан дербес, әрі түсінікті тілде, 

логикалық құрылымды көрсетеді. 

А.М.Айтуарованың диссертацияны 

өзі жазу деңгейі жоғары екендігін 

байқауға болады.  

4. Ішкі бірлік 

принципі 

4.1. Диссертация 

өзектілігінің 

негіздемесі: 1) 

негізделген;  

2) жартылай 

негізделген;  

3) негізделмеген. 

Диссертация өзектілігінің 

негіздемесі жоғары оқу орындары 

студенттерінің оқырмандық 

мәдениетін дамытуды негіздеуде 

анықталаған қарама- қайшылықтар, 

ғылыми болжамда, қағидаларда 

дәлелденіп, ғылыми ізденістегі 

бағытын айқындап,  жоғары оқу 

орындары студенттерінің 

оқырмандық мәдениетін 

дамытудың моделі мен 

бағдарламасын  әзірлеумен 

негізделген. 

 



4.2. Диссертация 

мазмұны диссертация 

тақырыбын 

айқындайды: 1) 

айқындайды;  

2) жартылай 

айқындайды;  

3) айқындамайды.  

Диссертация мазмұны  диссертация 

тақырыбын толық көлемде 

айқындайды. Диссертация мазмұны 

кіріспеден, үш бөлімнен, әр тарау 

үш праграфтан, қорытындыдан, 

пайдаланылған әдебиеттер 

тізімінен және қосымшалардан 

тұрады. Мұндағы диссертация 

мазмұны зерттеу мәселесі мен 

жетекші идеясы бойынша 

диссертация тақырыбын 

айқындайды.  

4.3. Мақсаты мен 

міндеттері 

диссертация 

тақырыбына сәйкес 

келеді:  

1) сәйкес келеді;  

2) жартылай сәйкес 

келеді;  

3) сәйкес келмеді.  

Зерттеу жұмысының мақсаты мен  

міндеттері диссертация 

тақырыбына сәйкес келеді, Зерттеу 

мақсаты ЖОО студенттерінің 

оқырмандық мәдениетін 

дамытудың теориялық-әдіснамалық 

негіздерін айқындаумен, 

әдістемелік негіздерін жүйелеумен, 

құрылымдық-мазмұндық моделін 

және әдістемесін дайындаумен, 

оның тиімділігін тәжірибелік-

эксперименттік жұмыстар арқылы 

тексерумен, ғылыми-әдістемелік 

ұсыныстар әзірлеумен сәйкес 

келеді.  

4.4. Диссертацияның 

барлық бөлімдері 

мен құрылысы 

логикалық 

байланысқан:  

1) толық 

байланысқан;  

2) жартылай 

байланысқан;  

3) байланысы жоқ.  

Диссертациялық жұмыстың барлық 

бөлімдері мен құрылымы, яғни 

жалпы құрылымы және қол 

жеткізген ғылыми нәтижелерінің 

ішкі бірлігі логикалық тұрғыдан 

толық байланысқан. Бұл ретте 

диссертациялық жұмыстың 

ғылыми-тәжірибелік нәтижелері 

тұжырымдық тұтастығымен, 

зерттеудің негізгі 

қорытындыларының қисынды 

бірлігімен сипатталады. Зерттеу 

нәтижелері ғылыми болжамның 

дұрыстығын дәлелдеп, зерттеудің 

мақсаты мен міндеттерін шешуге 

арналған.   

4.5. Автор ұсынған Диссертант зерттеу мәселесі 



жаңа шешімдер 

(қағидаттар, әдістер) 

дәлелденіп, 

бұрыннан белгілі 

шешімдер мен 

салыстырылып 

бағаланған:  

1) сыни талдау бар;  

2) талдау жартылай 

жүргізілген;  

3) талдау өз пікірін 

емес, басқа 

авторлардың 

сілтемелеріне 

негізделген.  

бойынша философиялық, 

психологиялық, педагогикалық 

еңбектерді сыни талдай білген. 

Диссертация авторы ғылыми 

еңбектерге, пікірлер мен 

тұжырымдарға аналитикалық баға 

беріп, салыстыру негізінде өзіндік 

көзқарасын білдіріп, ғылыми 

ұстанымының қалыптасқандығын 

білдіреді. 

5. Ғылыми 

жаңашылдық 

принципі 

5.1. Ғылыми 

нәтижелер мен 

қағидаттар жаңа 

болып табыла ма? 

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа 

(25-75% жаңа болып 

табылады);  

3) жаңа емес (25% 

кем жаңа болып 

табылады). 

Докторант А.Айтуарованың 

диссертациялық жұмысындағы 

ғылыми нәтижелер мен қағидаттар  

толығымен жаңа. 

Бірінші ғылыми нәтижеге жету 

үшін ізденушінің жоғары оқу 

орындары студенттерінің 

оқырмандық мәдениетін 

дамытудың теориялық-әдіснамалық 

негіздерін айқындауы толығымен 

жаңа болып табылады.  

Екінші ғылыми нәтижеге жетуі 

ғылыми еңбектерді зерделеуде, 

категориялық түйінді ойларды 

сараптамалық талдаудан өткізіп, 

«студенттердің оқырмандық 

мәдениеті» ұғымының мәні мен 

мазмұны жаңаша ұстанымда 

нақтыланып негізделуде. 

Үшінші ғылыми нәтиже ЖОО 

студенттерінің оқырмандық 

мәдениетін дамытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделі 

әзірлеумен негізделген, толығымен 

жаңа.  

Төртінші ғылыми жаңалық ЖОО 

студенттерінің оқырмандық 

мәдениетін дамытудың кешенді 

бағдарламасы әзірленіп, тиімділігі 

тәжірибелік-эксперимент арқылы 



дәлелденгені толығымен жаңа 

болып табылады. 

  5.2. Диссертацияның 

қорытындылары 

жаңа болып табыла 

ма?  

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа 

(25-75% жаңа болып 

табылады);  

3) жаңа емес (25% 

кем жаңа болып 

табылады). 

Диссертацияның қорытындылары 

толығымен жаңа, себебі ғылыми 

тұрғыдан қарағанда ауқымды 

дәлелдемелерде негізделген және 

тәжірибелік эксперимент арқылы 

дәлелденген. 

  5.3. Техникалық, 

технологиялық, 

экономикалық 

немесе басқару 

шешімдері жаңа және 

негізделген бе?  

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа 

(25-75% жаңа болып 

табылады);  

3) жаңа емес (25% 

кем жаңа болып 

табылады). 

Техникалық, технологиялық, 

экономикалық немесе басқару 

шешімдері толығымен жаңа. 

Диссертациялық жұмыстың 

шешімдері заманауи 

технологияларға негізделген, 

өзіндік авторлық жолдары 

ұсынылған. 

6. Негізгі 

қорытындыларды

ң негізділігі 

6.1. Барлық 

қорытындылар 

ғылыми тұрғыдан 

қарағанда ауқымды 

дәлелдемелерде 

негізделген/негізделм

еген (qualitative 

reserch  және 

өнертану және 

гумманитарлық 

бағыттары бойынша)  

Зерттеу қорытындыларының 

негізділігі бастапқы теориялық-

әдіснамалық ұстанымдармен, 

философиялық, педагогикалық 

және психологиялық әдебиеттердің 

алуан түрлілігімен, диссертация 

мазмұнының зерттеудің қойылған 

мақсаттары мен міндеттеріне 

жарамдылығымен, зерттеудің 

теориялық және эмпирикалық 

әдістерінің мақсатты үйлесімімен, 

эксперименттік зерттеу 

нәтижелерін сапалы және сандық 

талдаудың үйлесімімен тәсілдер, 

құралдар кешенін пайдаланумен 

қамтамасыз етілді.  

7. Қорғауға 

шығарылған 

негізгі қағидаттар  

7.1. Әр қағидат 

бойынша келесі 

сұрақтарға жауап 

А.М.Айтуарованың 

диссертациялық жұмысы бойынша 

қорғауға шығарылған төрт  қағида 



беру қажет: Қағидат 

дәлелденді ме? 

1) дәлелденді;  

2) шамамен 

дәлелденді; 

3) шамамен 

дәлелденбеді;  

4) дәлелденбеді. 

толығымен дәлелденген. 

Бірінші қағида студенттердің 

оқырмандық мәдениеті – жеке және 

кәсіби өзін-өзі жетілдіру 

мақсатында мағыналық ізденіс пен 

шығармашылық белсенділікті 

қамтамасыз ететін, құндылық 

бағдарын өз бетінше анықтаумен, 

мінез-құлық икемділігімен 

сипатталатын үздіксіз, тұтас жүйе, 

жұмыс бойынша жазылған 

«Оқырмандық мәдениет» 

түсінігінің сипаттамасы. «Inn & 

Science Asia» ғылыми-білім беру 

орталығы. «Ақпараттық және 

экономикалық бірігу 

жағдайындағы білім берудің өзекті 

сауалдары» атты  халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының материалдар 

жинағы. - Өскемен, 2019. 18-22 бб. 

мақалада дәлелдейді. 

Екінші қағида- жоғары оқу орны 

студенттерінің оқырмандық 

мәдениетінің құрылымын: 

«Студенттердің оқырмандық 

мәдениетінің құрылымы». Абай 

атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. 

Педагогика ғылымдары сериясы. - 

Алматы, 2019. - №3(69). 73-77 бб. 

мақалада дәлелдейді. 

Үшінші ғылыми қағида: 

Әдіснамалық, мазмұндық және 

нәтижелік блоктарды қамтыған 

құрылымдық-мазмұндық модель 

құрылымы, олардың әрқайсысы 

функционалды интегративтілікпен 

органикалық түрде үйлесетін 

автономиямен сипатталады: «ЖОО 

студенттерінің оқырмандық 

мәдениетін дамытудың 

компонентттері мен 

көрсеткіштері». /«Ál-Farabı-

Balasaǵun-Abaı: ǵasyrlar úndestіgі» 

атты халықаралық онлайн 



форумның ғылыми мақалалар 

жинағы. Абай атындағы ҚазҰПУ. - 

Алматы, 2020. 296-299 бб. 

мақалада дәлелденген. 

Төртінші ғылыми қағида:  

 Үш бағыттан тұратын 

«Студенттердің оқырмандық 

мәдениетін дамытудың кешенді 

бағдарламасы: Некоторые 

инновационные методы и формы 

развития читательской культуры 

личности// Международный центр 

научного сотрудничества «Наука и 

Просвещение». EUROPEAN 

RESEARCH: сборник статей XXXVI 

Международной научно-

практической конференции. - Пенза, 

2022. С. 85-88 мақалада 

дәлелденген. 

7.2. Тривиалды ма?  

1) ия;  

2) жоқ. 

Жұмыс тривиалды емес. Себебі, 

барлық жаңалықтар теория мен 

практиканың арасындағы 

байланысты талдай отырып,  

тұжырым жасалғандығымен 

дәлелденеді, яғни тек өзгенің 

тәжірибесі емес, өзіндік 

тәжірибенің басым болуы 

жұмыстың ұтымдылығын 

арттырып отыр.  

7.3. Жаңа ма?  

1) ия;  

2) жоқ. 

Қағидалар жаңа деп тұжырым 

жасауға негіз бар. Себебі, төрт 

міндет бойынша алынған 

нәтижелер қорғауға ұсынылатын 

қағидалар негізінде көрініс беруі 

және қорытынды ұсыныстар 

жасауға алғышарт болғандығымен 

дәлелденді.  

7.4. Қолдану деңгейі:  

1) тар;  

2) орташа; 

3) кең.  

Жұмыстың қолдану деңгейі кең 

деп танылады. Себебі, 

диссертациядағы барлық қағидалар 

мен тұжырымдар талапқа сай 

қажетті басылымдарда 

жарияланған. 

7.5. Мақалада 

дәлелденген бе?  

Диссертациялық жұмыстың 

мазмұны диссертант тарапынан 



1) ия;  

2) жоқ. 

жазылған ғылыми мақалаларда 

жарияланып, дәлелденген.  

8. Дәйектілік 

принципі 

дереккөздер мен 

қсынылған 

ақпараттың 

дәйектілігі  

8.1.Әдістеменің 

таңдауы - негізделген 

немесе әдіснама 

нақты жазылған:  

1) ия;  

2) жоқ. 

Зерттеу барысында басшылыққа 

алынған әдіснамалық тұғырлар мен 

ұстанымдар ғылыми тұрғыда 

негізделген. Әдістер нақты 

жазылған және тиімділігі 

дәлелденген.  

8.2.Диссертация 

жұмысының 

нәтижелері 

компьютерлік 

технологияларды 

қолдану арқылы 

ғылыми 

зерттеулердің қазіргі 

заманғы әдістері мен 

деректерді өңдеу 

және 

интерпретациялау 

әдістемелерін 

пайдалана отырып 

алынған:  

1) ия;  

2) жоқ. 

Диссертация жұмысының 

нәтижелері заманауи зерттеу 

әдістері мен мәліметтерді өңдеу 

әдістерін қолдану арқылы алынған. 

Математикалық зерттеу әдістері 

қолданылып, нәтижелері өңделген. 

Алынған зерттеу нәтижелері 

цифрлық технология арқылы 

сызба, кесте, диаграмма түрінде 

ұсынылған.  

8.3.Теориялық 

қорытындылар, 

модельдер, 

анықталған өзара 

байланыстар және 

заңдылықтар 

эксперименттік 

зерттеулермен 

дәлелденген және 

расталған 

(педагогикалық 

ғылымдар бойынша 

даярлау бағыттары 

үшін нәтижелер 

педагогикалық 

эксперимент 

негізінде 

дәлелденеді):  

1) ия;  

2) жоқ. 

Теориялық қорытындылар, 

модельдер, анықталған өзара 

байланыстар және заңдылықтар 

эксперименттік зерттеулермен 

дәлелденген және расталған. 

Алынған нәтижелер педагогикалық 

эксперимент негізінде дәлелденген. 



8.4. Маңызды 

дәлелдемелер нақты 

және  сенімді 

ғылыми әдебиеттерге  

сілтемелер мен 

расталған/ішінара 

расталған 

/расталмаған. 

Диссертант жұмыс жазу барысында 

өте ауқымды зерттеулер жүргізген. 

Алыс және жақын шетелдік 

әдебиеттердің кеңінен қолданылуы 

жұмыстың мазмұндылығын 

тереңдете түскендігін көрсетеді. 

Зерттеу мәселесінің ғылыми 

тұрғыдан ұстанымдылығы көп 

ғылыми саладағы әдебиеттердің 

талдануымен расталған.   

Осылайша ғылыми жұмыс әлемдік 

тәжірибелер мен тұжырымдарға 

негізелгенін дәлелдеп тұр.  

8.5.Пайдаланған 

әдебиеттер тізімі 

әдеби шолуға 

жетклікті/жеткіліксіз. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 

әдеби шолуға жеткілікті. Барлығы 

қажетті деп танылатын және 

сенімді дереккөздер саны - 264  

әдебиетті құрайды. 

9. Практикалық 

құндылық 

принципі  

9.1.Диссертацияның 

теориялық маңызы 

бар:  

1) ия;  

2) жоқ.  

Диссертациялық жұмыс теориялық 

тұрғыдан маңыздылыққа ие деп 

айтуға болады. Атап айтсақ:  

-ЖОО студенттерінің оқырмандық 

мәдениетін дамытудың теориялық-

әдіснамалық негіздері  

айқындалған; «Студенттердің 

оқырмандық мәдениеті» ұғымының 

мәні, құрылымы, мазмұны 

нақтыланған;  

-ЖОО студенттерінің оқырмандық 

мәдениетін дамытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделі 

әзірленген.  

9.2. Диссертацияның 

практикалық маңызы 

бар және алынған 

нәтижелерді 

практикада қолдану 

мүмкіндігі жоғары:  

1) ия;  

2) жоқ. 

Диссертацияның практикалық 

маңызы бар және қолдану 

мүмкіндігі жоғары. Себебі  ЖОО 

студенттерінің оқырмандық 

мәдениетін дамытудың кешенді 

бағдарламасы әзірленген, тиімділігі 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыс  

арқылы дәлелденген. 

9.3. Практикалық 

ұсыныстар жаңа 

болып табылады ма?  

1) толығымен жаңа;  

2) жартылай жаңа 

Практикалық ұсыныстар 

толығымен жаңа. 



(25-75% жаңа болып 

табалды); 

3) жаңа емес (25% 

кем жаңа болып 

табылады);   

10 Жазу және 

рәсімдеу сапасы  

Академиялық 

сапасы:  

1) жоғары;  

2) орташа;  

3) орташадан төмен;  

4) төмен 

 Диссертациялық жұмыстарға 

қойылатын  талаптарға сәйкес 

академиялық жазу сапасы жоғары.  
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