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ПІКІРІ

1. Зерттеу тақырыбының өзектілігі, оның жалпы ғылыми және 
жалпы мемлекеттік бағдарламаларымен (практиканың және ғылым мен 
техника дамуының сүраныстарымен) байланысы.

Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы Тэуелсіздігінің 30 жылдығын 
мерекелеуге дайындық жөніндегі мемлекеттік комиссияның бірінші 
отырысында талантты жастардың креативті экономика құрудағы рөлінің 
маңыздылығына назар аударды. Өйткені креативті индустрия элемдік 
экономикада ең жылдам дамып жатқан сегмент. Осы ретте мемлекет басшысы 
үкіметке стратегиялық түрғыдан маңызды саланы кешенді түрде дамыту 
жоспарын ойластыруды тапсырды жэне бүл орайда креативті ойлайтын 
жаңашыл жастардың, бәсекеге қабілетті түлғаның рухани, шығармашылық 
түрғыдан дамуының қажеттілігі туындалып отыр.

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға 
жэне Қазақстан Республикасында білім беруді жэне ғылымды дамытудың 2020 
-  2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаларының мақсаттарының бірі 
экономиканың орнықты дамуы үшін сапалы білімнің қолжетімділігін 
қамтамасыз ету арқылы адами капиталды дамыту, білімнің бэсекеге 
цабілеттілігін арттыру, Қазақстандық білім мен гылымнъщ жаһандъщ 
бәсекеге цабілеттілігін арттыру жэне жалпыадамзаттық қүндылықтар 
негізінде түлғаны тәрбиелеу және оқыту болып отыр. Бүл орайда білімді 
функционалдық жэне шығармашылық түрғыдан қолдану, сыни ойлау, зерттеу 
жүмыстарын жүргізу секілді кең спектрлі дағдыларға баса назар аударылады.

Аталмыш мақсаттарға жетудің бір факторы -  ескілікті елемей, жаңа 
жолмен жүруге бағыт алған, жаңаиіыл мүғалімдер мен креативті жастардың 
әрекет ете алуы. Әрине, бүның барлығы да олардың жаңашылдығын, ғылыми- 
педагогикалық білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын толықтырып, кәсіби 
қүзырлылықтарын үнемі дамытып отыру қажеттігін дәлелдейді.

Проблеманың өзектілігін талдау негізінде жоғары оқу орындарында 
студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда қоғамның сүранысы мен 
педагогика ғылымында оның теориялық және практикалық негізделуі 
арасында қарама-қайшылықтар бар екендігін көрсеткен. Зерттеу барысында 
осы айқындалған қарама-қайшылықтар зерттеу проблемасын анықтауда 
студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық- 
педагогикалық шарттарын айқындау қажеттігі жэне оны практикада жүзеге 
асыру керектігімен анықталатыны зерттеу жүмысының өзектілігін анықтайды.

Сондықтан диссертант еңбегінің көкейкесті мәселеге арналғандығының 
дәлелдемесі сенімді жэне қүптарлық деп білеміз.
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Диссертант тақырыпты зерттеу барысында 170 әдебиетті талдап, 
қорытуына қатысты біршама жұмыс жасаған.

Зерттеу жұмысы нормативтік сілтемелер, анықтамалар, кіріспеден, үш 
тараудан, қорытындыдан, әдебиеттер тізімі жэне оқытушының, студенттің 
сауалнамалары, жеке түлғаны дамытуға арналған жаттығулар, 
«Шығармашылық қабілеттерін анықтау» Х.Зиверт, Г.Дэвис эдістемелері, 
шығармашылық ойлау әдістері берілген қосымшалардан түрады.

Сауалнаманың мәліметтері жаппай эмпирикалық материалдың 
жинақталуына, университет тэжірибесіндегі мэселенің жай-күйін жалпы түрде 
үсынуға ықпал ететін зерттеудің тестілеу, сараптамалық бағалау эдісі, мақсатты 
педагогикалық бақылау, эңгімелесу, зияткерлік іс-әрекет өнімдерін талдау 
сияқты әдістері қолданылған. Экспериментке қатысқан студенттердің 
шығармашылық ойлауы дамуының деңгейі бағаланған. Зерттеу барысында 
студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың эдістемесі қүрастырылған.

Зерттеу жүмысының маңыздылығы жоғары оқу орны студенттерінің 
шығармашылық ойлауларын, оны дамытудың жолдарын, диссертант өз ғылыми 
жүмысы барысында дүрыс көрсете білген.

Зерттеудің ғылыми аппараты оның эрбір компонентіне қо й ы л атьд а  
талаптарға сай жасалған.

Жоғарыда көрсетілген мәселелердің бэрін ескере отырып Салтанат 
Рашидовна Кыдырованың «Студенттердің шығармашылық ойлауын 
дамытудың психологиялық-педагогикалық шарттары» тақырыбындағы 
диссертациялық жүмысы өзекті жэне күнды болып саналады.

2. Диссертацияға қойылатын талап деңгейіндегі ғылыми нәтижелері
Диссертацияның қүрылымы зерттеу логикасына сай жэне ғылыми нэтижесі 

өз дәрежесінде көрініс тапқан. Диссертация нормативтік сілтемелер, 
анықтамалар, кіріспеден, үш бөлімнен жэне қорытындыдан, пайдаланылған 
әдебиеттер тізімінен, қосымшалардан түрады. Зерттеу нэтижесінде 
диссертациялық ізденістің мақсат, міндеттеріне байланысты төмендегідей 
нәтижелерге қол жеткізген:

алыс-жақын шетелдік жэне отандық ғалымдардың ғылыми- 
педагогикалық, психологиялық еңбектеріне талдау жүргізу арқылы «ойлауға», 
«шығармашылыққа», «шығармашылық ойлауға» ғылыми түрғыда анықтама 
берген;

- студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастырудың қүрылымдық- 
мазмұндық моделін жасап, оның педагогикалық мәнін айқындап, 
педагогикалық шарттары мен қүрылымдық жүйесін анықтаған;

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда педагогикалық 
қүралдарды тиімді қолдануын көрсеткен;

- студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың әдістемесі қүрастырьшған;
- жоғары оқу орны студенттерінің шығармашылық ойлауларын, оны дамытудың 

жолдарын жасаған;
студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық- 

педагогикалық шарттарын айқындаған;
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- сауалнама жүргіу арқылы, оқытушылар мен студенттердің зерттелген мәселеге 
деген көзқарастарын айқындап, шығармашылық ойлауды меңгеру дэрежесін 
анықгаған.

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамыіудың эдістемесін дайындап, 
оның тиімділігін тәжірибелі-эксперимент жүзінде дэлелдеген.

3. Ізденушінің диссертацияда түжырымдалған әрбір нәтижесінің, 
түжырымдары мен қорытындыларының негіздеу және шынайылық 
дәрежесі.

Автордың педагогикалық зерттеуінің гылыми негізімен, зерттеу 
тақырыбына сәйкес өзара байланыстагы эдіс-тэсілдердің нақты 
қолданылуымен, эксперимент багдарламасының педагогикалық мақсатқа 
сәйкестілігімен, бастапқы және соңгы нэтижелердің қорытылуы гылыми 
зерттеулердің нэтижелерінің шынайылыгы мен негізділігі туралы багалауға 
мүмкіндік береді.

Диссертациялық жүмыстагы (эксперименттік бөлігіндегі) сандық жэне 
сапалық көрсеткіштер ақиқаттыгы күмэн келтірмейді, өйткені оган ізденушінің 
гылыми -  әдістемелік әзірлемелерді жогары оқу орындарында ендіру актілері 
дэлел болып табылады.

Ғылыми нэтижелердің дэлелділігі мен негізділігін мына көрсеткіштерден 
байқауға болады:

Біріншіден, диссертант зерттеу тақырыбына сәйкесті философиялық,
психологиялық және педагогикалық ғылыми әдебиеттерге талдау 
жасау негізінде студенттің шығармашылық ойлауын дамыіудың эдіснамалық - 
теориялық негізін анықтаған.

Екіншіден, негізінде студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың
мазмүны теориялық-әдіснамалық түргыдан негізделіп, оны үйымдастыру 
қүрылымының моделі мен педагогикалық мәні, күрылымдық жүйесі мен 
педагогикалық шарттары айқындалган.

Үшіншіден, негізінде студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың
іүжырымдамасын жасап жэне оны жүзеге асырудың әдістемесі жасалган.

Төртіншіден, терминологиялық аппарат жетілдірілген. Шығармашылық, 
шығармашылық потенциал, шыгармашылық қабілеттер, шыгармашылық процесс, 
шығармашылық ойлау, шыгармашылық түлга, шыгармашылық эрекет тагы басқа 
терминдерге талдау жасальш, олардьщ қолдану аясы, жіктелген.

Бесіншіден, психологиялық-педагогикалық шарттар кешенін қолдану
нэтижелілігін багалауға жэне студентгің шығармашылық ойлауын қалыптастырудьщ 
қүрылымдық-мазмүндық моделін іске асыруға қол жеткізген.

Алтыншыдан, жоғары оқу орнының білім беру үдерісінде қандай 
психологиялық-педагогикалық шарттар қамтамасыз етілсе, сонда студенттің 
шығармашылық ойлауы сәтті дамитьша көз жеткізе білген. Аталмыш іүжырымга 
эрбір шарттың сіуденттің шығармашыльщ ойлауыньщ даму деңгейіне әсер етуінің 
тиімділігін тексеріп барып көз жеткізген.

Жетіншіден, жоғары оқу орнының білім алушысының шығармашылық ойлауын 
дамыту әдістемесі дайындалып, оның тиімділігін тэжірибелік-экспериментальдық
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жолмен дәлелдеген.
С.Қыдырованың диссертациялық зерттеулерінің нәтижелеріне біз 

жүргізген талдау жэне бағалау олар шынайылық пен негізділік талаптарына 
сәйкес келеді деп айтуға толық негіз бар екенін көрсетеді.

4. Ізденушінің диссертацияда түжырымдалған әрбір ғылыми нәтижесі 
(қағидасы), қорытындысының жаналық дәрежесі.

Ізденушінің зерттеу қорытындыларындагы барлық түжырымдарының өз 
деңгейіндегі гылыми жаңалықтары бар.

Бірінші нәтижені жаңа деуге болады. Өйткені автор зерттеу жүмысында 
гылыми білімнің қалыптасуын айқындай отырып, философия, педагогика, 
психология гылымдары саласында жазылган гылыми эдебиеттер мен 
зерттеулерге жан-жақты талдау жасаган.

Екінші нәтиже де жаңа. Студентгің шыгармашылық ойлауын дамытудың 
мазмүнын теориялық-эдіснамалық түргыдан негіздеп, оны үйымдастыру
қүрылымының моделі мен педагогикалық мэні, қүрылымдық жүйесі мен 
педагогикалық шарттарын айқындаган.

Үшінші нәтиже де жаңа. Жогары оқу орнының білім беру жүйесінде 
қалыптасқан білім беру үдерісіндегі 4 іркіліс қүбылысын көрсете отырып, ягни 
проблеманы анықтап, студенттің шыгармашылық ойлауын дамытудың 
түжырымдамасын жасап және оны жүзеге асырудың әдістемесі жасалган.

Төртінші нәтижені де жаңа деуге болады. Шыгармашылық,
шыгармашылық ойлау, студенттердің шығармашылық ойлауы, студенттердің 
шыгармашылық ойлауын дамыту моделі, студенттің шыгармашылық ойлауының 
дамуы, т.б. өзара әрекеттік байланыста қарастырып зерттелу багыттарын айқындаган, 
оларга жаңаша көзқараспен талдау жасай алган.

Бесінші нәтиже де жаңа. Психологиялық-педагогикалық шарттар 
санатын екі позициядан, яғни педагогикалық және психологиялық шарттар 
позициясынан зерттеуге қол жеткізген. Психологиялық шарттарды
студенттердің шыгармашылық ойлауын дамытуда субъектілік, өзара
субъектілік эрекеттестікті қамтамасыздандыру, ал педагогикалық шарттарды 
оқыту процесі жагдайында түлганың дамуын қамтамасыз ететін мазмүнның, 
формалардың, эдістер мен материалдық-техникалық факторлардың объективті 
мүмкіндіктерінің жиынтыгы ретінде анықтап, психологиялық-педагогикалық 
шарттар кешенін қолдану нәтижелілігін багалауга жэне студенттің шығармашылық 
ойлауын қалыптастырудың қүрылымдық-мазмүндық моделін іске асыруга қол 
жеткізген.

Алтыншы нәтиже де жаңа. Егер де жогары оку орнының білім беру 
үдерісінде қандай психологиялық-педагогикалық шарттар қамтамасыз етілсе, сонда 
студенттің шьнармашылық ойлауы сәтті дамитын дэлелдеген.

Жетіниіі нәтиже де жаңа. Себебі, тэжірибелі-эксперимент жүмысы 
барысында зерделеуден өткен жогары оқу орнының білім алушысының 
шыгармашылық ойлауын дамыту әдістемесі жаңа технологияларга негізделеді жэне 
оқу-әдістемелік кешенмен қамтамасыз етілуімен дәлелденеді.
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5. Алынған нәтижелердің ішкі бірлігінің бағалануы.
С.Қыдырованың зерттеу жұмысы өз алдына аяқталған, жүйелілігі 

сақталған, теориялық қүндылығы және тәжірибелік маңыздылығы бар ғылыми 
жұмыс болып табылады. Ізденушінің алған нәтижелері теориялық тұрғыдан да, 
практикалық тұрғыдан да өзара байланысқан, әрбір сұрақ көлемінде бұрыннан 
бар отандық жэне шет елдік ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде 
қарастырылған қағидалармен салыстырыла отырып, жан -  жақты зерделенген.

Қорғауға ұсынылып отырған зерттеу жұмысының құрылымы мен көлемі 
диссертациялық жұмыстарға қойылатын талаптарға жауап береді. 
Диссертацияның әрбір тарауы, эрбір параграфасының арасында байланыс бар.

6. Ізденушінің алған нәтижелерінің тиісті өзекті мәселені, теориялық 
немесе қолданбалы міндетті шешуге бағытталғандығы

Ізденуші С.Қыдырованың алған нэтижелерінің оған сэйкес өзекті 
мәселесі мен теориялық немесе қолданбалы мақсат, міндеттерді шешуге 
бағыттылығы зерттеу жұмысының тақырыбымен жэне оның мақсатымен 
анықталады.

Автордың қол жеткізген нәтижелерін педагогика ғылымдары үшін маңызы 
жоғары еңбек деуге хақымыз бар. Өйткені мұнда педагогика ғылымдарының 
бүгінгі күнгі көкейкесті проблемасы дэйекті дэлелдермен шешімін тапқан. 
Автордың «Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту» элективті курсы 
жоғары оқу орындарында, педагог кадрлар біліктілігін көтеретін 
институттарда пайдалануға болады.

7. Диссертацияның негізгі қағидасының, нәтижесінің, тұжырымдары 
мен қорытындыларының жариялануының жеткілікті толықтығына 
растама.

Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері, тұжырымдары мен 
қорытындылары автордың 3 мақаласы халықаралық ғылыми -  практикалық 
конференциялардың материалдар жинақтарында, 2-еуі 8сориз деректер қорына 
енетін жарияланымда жэне Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым 
саласында сапамен қамтамасыз ету комитетінің ұсынған ғылыми 
журналдарында қажетті көлемде 3 ғылыми еңбегі жарық көрген.

8. Диссертация мазмұнындағы және ресімделуіндегі кемшіліктер
Диссертациялық жұмыстың маңыздылығын айта отырып, төмендегідей 

кемшіліктерге көңіл бөлеміз:
8.1 Зерттелініп отырған тақырып бойынша ғылыми-педагогикалық 

эдебиеттер мен тұжырымды еңбектерге талдау жасалғанда отандық 
ғалымдардың еңбектеріне қарағанда алыс және жақын шетелдік ғалымдардың 
еңбектеріне көп көңіл бөлінген

8.2. Мәтінмен берілген эксперимент нәтижелері қомақты. Сол себепті 
материалды кестемен берілуі оқуға, қабылдауға тиімді болатын еді;

8.3. Зерттеу жұмысы нәтижелерінің нақтылығын дәлелдеу үшін сауалнама 
қатысушылардың санын көбейту керек еді.
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8.4. Диссертацияның кейбір беттерінде орфографиялық, стилистикалық 
олқылықтар кездеседі.

Дегенмен аталған кемшіліктер диссертациялық зерттеу жүмысы 
нэтижелерінің теориялық жэне практикалық тұрғыдан ғылыми құндылығын 
төмендетпейді.

9. Тиісті мамандық бойынша философия докторы (РҺБ), бейіні 
бойынша доктор дәрежесін беру мүмкіндігі туралы қорытынды

Қорғауға ұсынылып отырған Кыдырова Салтанат Рашидовнаның РЫЗ 
философия докторы дәрежесін алу үшін «Студенттердің шығармашылық 
ойлауын дамытудың психологиялық-педагогикалық шарттары» тақырыбында 
дайындалған диссертациялық жұмыс толық аяқталған, өз бетімен орындалған, 
ғылым мен педагогикалық практика талабына сай келуімен құнды болып 
есептеледі. Жоғарыда айтылғандар негізінде ұсынылып отырған 
диссертациялық жұмыстың орындалуы мен жаңашылдық деңгейі, теориялық 
және практикалық маңыздылығы бойынша алынған ғылыми нәтижелер 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым саласында сапамен қамту 
комитетінің «Ғылыми дәрежелерді беру туралы» Ережесінің талаптарына 
сэйкес келеді жэне толығымен қанағаттандырады, ал диссертациялық 
жұмыстың авторы С.Р.Кыдырова «60010300 -  педагогика жэне психология» 
білім беру бағдарламасы бойынша РҺО философия докторы дәрежесін алуға 
алуға лайық деп қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Пікір беруші:
Қазақ үлттық қыздар 
педагогикалық университетін 
«Жалпы педагогика» кафедраі 
профессоры, п.ғ.к. М.К. Бүлақбаева
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