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А қанбайқы зы Белегованы ң философия докторы (Ph.D ) дэреж есін алу үш ін
дайы ндаған «Б олаш ақ дене ш ы ны қты ру м ұғалімінің
реф лексивтік
мәдениетін қалы птасты ру»
тақы ры бы ндагы диссертациясы на гылыми
ж етекш інің
ПІКІРІ
Қ оғамны ң элеум еттік-эконом икалы қ өзгерістері кезінде, сапалы білімнің
реформасы н тек қана толы ғы мен өңделген стратегия арқылы ж үзеге асыруга
болаты нын түсіну нәтиж есінде Қ азақстан Республикасы ны ң білім беру
ж үйесі едэуір ж етістіктерге қол жеткізіп, қазіргі кезде бұл үрдіс табысты
ж алгасып келеді. Елім іздің білім беру ж үйесін ж аңгы рту арқылы үлкен
нэтиж елерге қол ж еткізу үш ін үкіметтің білім беру саясаты нда қолга алынган
барлы қ багдарлам алары білім берудің әлемдік тэж ірибесіне негізделген. Бүл
ретте ж огары оқу оры ндары үлкен ж ауапкерш ілікті сезініп, білікті, өз ісінің
ш ебері, өзіне - өзі есеп беріп, өз іс-эрекетіне өзі жауап беретін, бэсекеге
қабілетті, кең ауқымды , ж ан-ж акты дамыған, кэсіби қүзы ретті, ш ыгармаш ыл
мамандар дайы ндау үш ін өздерінің бүкіл қызметін осы багы тта кайта қүруда.
Дене ш ы ны қты ру - қогамды қ өмірдің қүбылысы, адам кызметінің
саласы, бүл жеке түлганы ң іргелі қүндылыгы, әлеуметтік белсенділіктің
ж огары деңгейі, ж еке түлғаны ң өзін-өзі ж үзеге асыру тәсілі, оны ң үйлесімді
дам уы ны ң алгы ш арттары . С ондықтан қазіргі уақы тта гы лы мда болаш ақ дене
ш ынықтыру
мүгалім ін
кэсіби
даярлауды ң
эртүрлі
астарларыны ң
қарастыры луы заңды лы қ. Ә .А .Белегованы ң «Болаш ац дене шынъщтыру
м ұгалім інің реф лексивт ік мәдениетін. калы пт аст ы ру» тақы ры бы ндагы
диссертациясы педагогикадагы өзекті м эселеге арналган.
Д иссертант
Ә .А .Белегова зерттеу алды на қойган міндеттерге сәйкес
диссертациялы қ ж үм ы ста төмендегідей нэтиж елер алуга қол жеткізген.
1. Ф илософ иялы қ, психологиялы қ - педагогикалы қ әдебиеттерге терең
де ты ңгы лы қты талдау ж асау
негізінде ж огары білім беру ж үйесінде
болаш ақ дене
ш ы ны қты ру
мүгалімінің
реф лексивтік мэдениетін
қалы птасты руды ң теориялы қ негіздері айқындалған.
2. «Реф лексия», «рефлексивтік мәдениет» үғы м дары нақтыланган,
«болаш ақ дене ш ы ны қты ру мүгалімінің рефлексивті мэдениеті» үғы м ы на
авторлы қ аны қтам а берілген.
3. Болаш ақ дене ш ы ны қты ру мүгалімінің реф лексивтік мәдениетін
қалы птасты руды ң қүры лы мды қ-м азм үнды к моделі жасалып, әдіснамалық
түғы рлары мен үстаны мдары , психологиялық- педагогикалы қ ш арттары,
компоненттері, өлш емдері мен көрсеткіш тері,
эдістері, формалары,
деңгейлері аны қталган ж эне гы лы ми түргы да негізделген.
4. Болаш ақ дене ш ы ны қты ру мүгалімінің реф лексивтік мәдениетін
қалы птасты руга багы тталган элективті курс м азм үны мен әдістемесі
ж асалып, тиімділігі эксперимент арқылы дәлелденген, Ж О О оқытуш ылары
үш ін гылыми - әдістемелік кұрал мен пэннің оқу - эдістем елік кешені
дайындалган.

К елтірілген нәтиж елерді ж оғары мектеп педагогикасы мен ғы лы мына
зерттеуш інің қосқан өзіндік үлесі деп есептеуге болады.
Ж үм ы сты ң тәж ірибелік бөлімінде автор болаш ақ дене ш ынықтыру
мұғалімінің
реф лексивтік
м эдениетін
қалы птасты руға
бағытталған
студенттердің ақыл - ойы ны ң жан жақты дамуына, таны м ды қ белсенділігіне,
реф лексивтік іс - эрекетіне түрткі болатын педагогикалы қ технологияларды ң
тэсілдерін, оқы туды ң интербелсенді эдістерін қолдануды ң тиімділігін
ш ынайы дәлелдей алған. Зерттеу бары сы нда эзірлеген ж оғары оқу
оры ндары ны ң «Дене ш ы ны қты ру мен спорт» м ам анды ғы нда жүргізілетін
«Спорт педагогы ны ң реф лексивт ік м әдениет і» атты пән бағдарламасы мен
оқу - әдістемелік кеш ені, ғы лы ми - әдістемелік қүрал ж оғары оқу орындары
тәж ірибесінде қолдануға болатын практикалы қ нәтиж елер болып табылады.
Д иссертацияны ң негізгі идеялары мен нэтиж елері халы қаралы қ деңгейде
өткен ғылыми конф еренция материалдарында, ҚР Бж ҒМ Білім ж эне Ғылым
саласындағы бақы лау К омитетінің тізіміндегі басы лы мдарда жэне Scopus
компаниясы ны ң ақпаратты қ базасы на кіретін халы қаралы қ ғылыми
ж урналдара ж ары қ көрген. Барлығы 14 ж арияланым.
Зерттеу ж үргізу бары сы нда диссертант өзін дербес, сауатты, мүдделі,
білімін тәж ірибеде қолдана алатын, ғылыми еңбекке қабілетті зерттеуші
ретінде көрсете білді. Ә .А .Белегованы ң «Болаш ақ дене ш ы ны қтыру
мүғалімінің рефлексивтік мәдениетін қалыптастыру» тақы ры бы ндағы
диссертациясы қойы лған талаптарға сай,
теориялы қ жэне практикалы қ
м аңыздылығы бар, толы қ аяқталған ж үмыс деп санаймын. Ал оның авторы
6 D 0 10300 -П ед аго ги ка ж эне психология маманды гы бойы нш а философия
докторы (PhD ) дәреж есін алуға лайы қ деп есептеймін.
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