
REVIEW 

of a scientific supervisor for the dissertation of Kassymova Gulzhaina Kuralbaevna 
on "Formation of students’ cognitive competence based on the e-learning system" for 
the degree of "Doctor of Philosophy" (Ph.D.) in the specialty "6D10300 - Pedagogy 
and Psychology" 

1. Research relevance:
Future teachers who are ready to work in the conditions of modern schools, colleges, 

universities, should not only have certain knowledge but also be able to apply this 
knowledge in their professional activities, showing creativity, mobility and flexibility of 
thinking, the ability to learn and teach, that is, a whole complex of cognitive competencies. 
Cognitive competence as a system of such individual competencies (creative understanding 
of the world, criticality or reflexivity of understanding oneself and the world, flexibility 
and mobility of understanding oneself and the world, the ability to learn and the ability to 
teach, etc.) is formed in the context of learning processes at a university. The introduction 
of digital technologies in the education of young people and adults makes it possible to 
significantly intensify this process, to make it more conscious, structured, and effective. 

The cognitive failure in the modern “Changing society” is seen as a serious 
challenge to humanity or an imbalance in relation to real knowledge. This barrier can be 
overcome in the process of recognizing the need to improve the continuous educational 
process. From this point of view, the dissertation G. Kassymova's "Formation of students' 
cognitive competence based on the e-learning system" means that her decision to choose a 
topic is correct. The dissertation explores the concepts of "competence" and "cognitive 
competence", identifies their relationship, and she published several articles about 
cognitive competence (Kassymova G. K. et al., (2019). Cognitive Competence Based on 
the E-Learning. International Journal of Advanced Science and Technology, 28(18), 167 - 
177. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/2298; 
Kassymova, G. (2018). Competence and its implications. Challenges of Science. 
https://doi.org/10.31643/2018.063).  

In addition, the dissertation identifies obstacles to the formation of "cognitive 
competence" and there have been published several articles about research issues 
(Kassymova G. K. et al., (2020), E-Learning, Dilemma And Cognitive Competence. 
Journal of Talent Development and Excellence, Vol. 12 No. 2s. 
http://www.iratde.com/index.php/jtde/article/view/1276;  Kassymova G. et al., (2020). E-
Learning Environments and Their Connection to the Human Brain. International Journal 
of Advanced Science and Technology, 29(9s), 947 - 954. Retrieved from 
http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/13359; Kassymova G. et al., 
(2020). E-Learning Environments and Problem-Based Learning. International Journal of 
Advanced Science and Technology, 29(7s), 346 - 356. Retrieved from 
http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/9447). 
In the course of the research, G. K. Kassymova clarified the limitations and opportunities 
encountered in the e-learning system, proposed a structural-meaningful model, and 
experimentally tested its effectiveness for students in the learning process. Thus, G. 
Kassymova's dissertation has no doubt that its title is of research relevance. This not only 
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proves the relevance of the dissertation, but also increases the theoretical value of the 
research. 

2. The degree of validity and consistency of the results obtained, their novelty:  
Goals of the United Nations’ (UN) sustainable development will be an important 

direction. The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations 
Member States in 2015, includes the 17 Sustainable Developments. The main goals of 
Sustainable Development (SDGs), which are an urgent call for action by all developed and 
developing countries. They recognize that ending poverty and other deprivations must go 
with strategies. Kazakhstan and Indonesia have almost got a similar view in terms of 
educational law. Kazakhstani State policy in the field of education principles includes 
equality of the rights of all to quality education,  priority of the education system 
development, access to education at all levels of the population, taking into account the 
intellectual development, psycho-physiological and individual characteristics of each 
person, respect for human rights and freedoms, stimulation of personality and development 
of giftedness, continuity of the educational process, ensuring continuity of educational 
levels, unity of teaching and education, the democratic nature of education management, 
the openness of the educational system and so on [5]. Indonesian National Education Law 
has got its foundations in the 1945 Constitution of Indonesia, Article 31, Section (1); it 
states that each and every citizen shall have the fundamental right to education.  Its main 
thrust is to make education relevant to social needs. Both countries' law on education aims 
at making good quality education available to all. Its basic goal is to develop a national 
educational system, to create opportunities for lifelong learning for every citizen and to 
benefit today’s society with knowledge. 

Another novelty in this dissertation is about the formation of cognitive competencies 
itself which is related to the e-learning system. We usually determine cognitive 
competencies based on the areas of expertise studied, whereas this dissertation focuses 
more on the formation of student cognitive competencies based on the e-learning system 
through “five actions” that we can use for education in general. 

During the doctoral program, Gulzhaina Kassymova got acquainted with the 
normative and legal documents of educational policy of Kazakhstan and Indonesia, 
analyzed the pedagogical and psychological literature of Kazakhstani and foreign 
scientists, and analyzed the world's best practices. In addition, a number of scientific results 
were achieved on the basis of questionnaires, diagnostic methods and techniques of 
mathematical processing:  

- The history of e-learning is discussed, its features and capabilities are identified 
and its relationship with the changes in modern education is described, and the method of 
problem-based learning is proposed as the most effective method. In addition, its principles 
were clarified.  

- Methodological bases of formation of cognitive competence are substantiated for 
each individual, its essence is revealed, structural components, indicators and tasks are 
specified.  

3. Theoretical and practical significance of the results of the work:  
The results of the study will be useful to increase the success of the educational process in 
the training of future teachers in higher education. The development of a structural-
meaningful model of the formation of students' cognitive competence based on the e-



learning system demonstrates the theoretical significance of the results of the work. 
"Monitoring and pedagogical measurements. Applied Learning Scenarios. (M 81. Almaty, 
Kazakhstan: Abai Kazakh National Pedagogical University, 2020. - Pages 114. ISBN 978-
601-298-812-3) is enhanced the practical significance of the dissertation by the practical 
verification of the effectiveness of the electronic textbook, the diagnostic map of the 
formation of students' cognitive competence, the collective monograph "Phenomenal 
neurobiology of language" (published by Kaluga State University, Russia, 2018).  

4. Shortcomings in the content and writing of the dissertation: The content of
the dissertation is complete, however there are still technical shortcomings in the design, 
the general research work is written in accordance with the requirements. This proves that 
G. Kasymova did her research responsibly. 

5. Compliance of the dissertation with the requirements for individually
written scientific qualification work: The dissertation consists of 3 main sections. It is 
completed scientific work. The sections and subheadings of the dissertation are presented 
in a logical connection with each other, preserving the internal unity. Gulzhaina 
Kassymova's dissertation on "Formation of students' cognitive competence based on the e-
learning system" and the works published in the course of this work meet the requirements 
of the research.  

6. Recommendation for public defense: Kassymova Gulzhaina Kuralbaevna's 
dissertation on "Formation of students' cognitive competence based on the e-learning 
system" is a complete dissertation with scientific novelty and practical significance.  So I 
recommend this dissertation to defend in public to get a PhD degree. 

For and on behalf of Director Graduate School       Scientific Supervisor 
Universitas Negeri Yogyakarta        Universitas Negeri Yogyakarta 

Prof. Dr. Suyanta. M.Si,      Prof. Dr. Moch. Bruri Triyono 

08.01.2021
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докторы» (PhD) дəрежесін алу үшін жазылған Касымова Гулжайна 
Куралбаевнаның «E-learning білім беру жүйесі негізінде студенттердің 
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жұмысына ғылыми кеңесшінің 
 

ПІКІРІ 
 

1. Тақырыптың өзектілігі:  
Заманауи мектептер, колледждер, университеттер жағдайында жұмыс істеуге 

дайын болашақ мұғалімдер белгілі бір білімдерге ие болып қана қоймай, сонымен 
бірге шығармашылық, ойлау қабілеті, ұтқырлығы мен ойлау икемділігі, білім алу 
қабілетін көрсете отырып, осы білімдерін кəсіби қызметінде қолдануды жəне оқыту, 
яғни танымдық құзыреттің тұтас кешенін білуі керек. Мұндай жеке құзыреттердің 
жүйесі ретінде танымдық құзірет (əлемді шығармашылық тұрғыдан түсіну, өзін 
жəне əлемді түсінудің сыни немесе рефлексивтілігі, өзін жəне əлемді түсінудің 
икемділігі мен ұтқырлығы, білім алу қабілеті мен оқыту қабілеті жəне т. б.) 
университеттегі оқу процестері контекстінде қалыптасады. Жастар мен ересектерге 
білім беруде цифрлық технологияларды енгізу бұл процесті едəуір күшейтуге, оны 
саналы, құрылымды жəне тиімді етуге мүмкіндік береді. 

Қазіргі «қоғамды өзгертудің» танымдық сəтсіздігі адамзатқа нақты білімге 
қатысты тепе-теңдіктің бұзылуынан болады. Бұл тосқауылды үздіксіз білім беру 
үдерісін жетілдіру қажеттілігін түсіну барысында жеңуге болады. Осы тұрғыдан 
алғанда, диссертант Г. Касымованың «E-learning білім беру жүйесі негізінде 
студенттердің танымдық құзыретін қалыптастыру» деп алуы оның тақырып 
таңдаудағы шешімінің дұрыстығын білдіреді. Диссертациялық жұмыста «құзырет» 
жəне «танымдық құзырет» ұғымдарын зерттеп, олардың өзара байланысы анықтап, 
ол туралы бірнеше мақалалар жарыққа шықты (Kassymova G. K. et al., (2019). 
Cognitive Competence Based on the E-Learning. International Journal of Advanced 
Science and Technology, 28(18), 167 - 177. Retrieved from 
http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/2298; Kassymova, G. (2018). 
Competence and its implications. Challenges of Science. 
https://doi.org/10.31643/2018.063).  

Сонымен қатар диссертациялық жұмыста «танымдық құзыретті» 
қалыптастыруда кездесетін кедергілер анықталып, ол туралы да бірнеше мақалалар 
жарыққа шықты (Kassymova G. K. et al., (2020), E-Learning, Dilemma And Cognitive 
Competence. Journal of Talent Development and Excellence, Vol. 12 No. 2s. 
http://www.iratde.com/index.php/jtde/article/view/1276;  Kassymova G. et al., (2020). E-
Learning Environments and Their Connection to the Human Brain. International Journal 
of Advanced Science and Technology, 29(9s), 947 - 954. Retrieved from 
http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/13359; Kassymova G. et al., 
(2020). E-Learning Environments and Problem-Based Learning. International Journal of 
Advanced Science and Technology, 29(7s), 346 - 356. Retrieved from 
http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/9447). Г. К. Касымова зерттеу 
барысында  e-learning білім жүйесінде кездесетін шектеулер мен мүмкіндіктірін 
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нақтылап, соған байланысты құрылымдық-мазмұндық моделді ұсынып, оның оқыту 
барысында студенттер үшін тиімділігін эксперимент жүзінде тексерді. Ендеше, 
диссертант Г. Касымованың зерттеу тақырыбының заман талабына орай көтерілген, 
өзекті мəселе екендігі күмəн туғызбайды. Бұл диссертацияның көкейкестілігін 
дəлелдеп қана қоймай, зерттеу жұмысының теориялық құндылығын арттыра түседі. 

2. Алынған нəтижелер негізділігі мен дəйектілігінің, олардың жаңалығы
дəрежесі: 
Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) тұрақты дамуының мақсаттары маңызды бағыт 
болып табылады. 2015 жылы барлық Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше мемлекеттер 
қабылдаған 2030 тұрақты дамудың күн тəртібі 17 тұрақты дамуды қамтиды. Барлық 
дамыған жəне дамушы елдердің шұғыл əрекеті болып табылатын тұрақты дамудың 
негізгі мақсаттары (ТДМ)  кедейлік пен басқа да жетіспеушілікті тоқтату 
стратегияларына сəйкес келуі керек деп санайды. 

Қазақстан мен Индонезияда білім беру құқығы тұрғысынан ұқсас көзқарас 
қалыптасқан. Білім беру қағидалары саласындағы Қазақстандық мемлекеттік саясат 
барлығының сапалы білім алуға құқықтарының теңдігін, білім беру жүйесін 
дамытудың басымдығы, əр адамның интеллектуалды дамуын, психофизиологиялық 
жəне жеке ерекшеліктерін ескере отырып, адамның құқықтары мен бостандықтарын 
құрметтеу, тұлғаны ынталандыру жəне дарындылықты дамыту, білім деңгейлерінің 
сабақтастығын қамтамасыз ететін білім беру процесінің сабақтастығы, оқыту мен 
тəрбиелеудің бірлігі, білім беруді басқарудың демократиялық сипаты, білім беру 
жүйесінің ашықтығы жəне т. б. қамтиды. Индонезияның ұлттық білім туралы заңы 
1945 жылғы Индонезияның Конституциясында, 31-бап, 1-бөлімде жазылған. Онда 
əрбір азаматтың білім алуға негізгі құқығы бар екендігі айтылған. Оның негізгі 
мақсаты - білім беруді əлеуметтік қажеттіліктерге сəйкес ету. Екі елдің білім туралы 
заңы сапалы білімді барлығына қол жетімді етуге бағытталған.  

Бұл диссертациядағы тағы бір жаңалық - электронды оқыту жүйесіне қатысты 
когнитивті құзыретті қалыптастыру. Біз əдетте когнитивтік құзыреттілікті 
зерттелген білім салаларына сүйене отырып анықтаймыз, ал бұл диссертация жалпы 
білім беру үшін қолдануға болатын «бес əрекет» арқылы электрондық оқыту жүйесі 
негізінде студенттердің танымдық құзыретін қалыптастыруға бағытталған. 

Диссертант Г. Касымова зерттеу барысында Қазақстан мен Индонезия 
Республикаларының білім беру саясатының нормативті-құқықтық құжаттарымен 
танысып, Қазақстандық жəне шетел ғалымдарының педагогикалық-психологиялық 
əдебиеттерін талдап, əлемдік озық тəжірибелерге талдау жасаған. Экспермент 
барысында сауалнама, диагностикалық əдістемелер, математикалық өңдеу əдістері 
мен тəсілдерін қолдану негізінде бірқатар ғылыми нəтижелерге қол жеткізген.  

- e-learning оқытудың тарихы талқыланып, оның ерекшеліктері мен 
мүмкіндіктері анықталып жəне қазіргі замандағы білім беру саласындағы 
өзгерістерімен байланысы сипатталып, проблемалық оқыту əдісі ең тиімді əдіс 
ретінде ұсынылды. Сонымен қатар, оның принциптері нақтыланды.  

- танымдық құзыретті қалыптастырудың əдіснамалық тұғырлары əрбір жеке 
тұлға үшін негізделіп, оның мəні ашылып, құрылымдық компоненттері, 
көрсеткіштері мен міндеттері нақтыланды.  



3. Алынған жұмыс нəтижелерінің теориялық жəне практикалық
маңызы: 

Зерттеу нəтижелері жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді 
даярлауда оқу процесінің жетістігін арттыру үшін қолданылуға тиімді болады. E-
learning білім беру жүйесі негізінде студенттердің танымдық құзыретін 
қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделінің жасалғаны алынған жмыс 
нəтижелерінің теориялық маңыздылығын танытады.  
Ал, диссертанттың «Мониторинг жəне педагогикалық өлшеулердің сценарийлері» 
(Monitoring and pedagogical measurements. Applied Learning Scenarios. M 81. Almaty, 
Kazakhstan: Abai Kazakh National Pedagogical University, 2020. – Pages 114. ISBN 978-
601-298-812-3) атты электронды оқулықтың қолдану тиімділігін тəжірибе жүзінде 
тексергені, студенттердің танымдық құзыретін қалыптастырудың диагностикалық 
картасын, «Тілдің феноменальды нейробиологиясы» ұжымдық монографияны 
(Калуга мемлекеттік университеті шығарған, Ресей, 2018 ж.) шығарғаны 
диссертация жұмысының практикалық маңыздылығын арттыра түседі.  

4. Диссертацияның мазмұны мен жазылуы жағынан кездескен
кемшіліктер: Диссертацияның мазмұны толық, рəсімделуінде  техникалық 
кемшіліктер кетпеген, жалпы зерттеу жұмысы талаптарға сай жазылған. Бұл Г. 
Касымованың зерттеу жұмысын жауапкершілікпен атқарғанын дəлелдейді. 

5. Диссертацияның жеке жазылған ғылыми квалификациялық жұмысқа
қойылатын талаптарға сəйкес келуі: Диссертациялық жұмыс негізгі 3 бөлімнен 
тұрады. Жеке жазылған, аяқталған ғылыми жұмыс болып саналады. 
Диссертацияның бөлімдері мен тақырыпшалары бір-бірімен логикалық байланыста, 
ішкі бірлікті сақтай отырып, баяндалған. Г. Касымованың «E-learning білім беру 
жүйесі негізінде студенттердің танымдық құзыретін қалыптастыру» 
тақырыбындағы ұсынып отырған диссертациясы жəне осы жұмысты орындау 
барысында жарық көрген еңбектері зерттеу жұмыстарының талаптарына сəйкес 
келеді.  

6. Көпшілік алдында қорғауға жіберуге ұсыну: Касымова Гулжайна
Куралбаевнаның «E-learning білім беру жүйесі негізінде студенттердің танымдық 
құзыретін қалыптастыру» тақырыбында жазылған диссертациясы толық аяқталған, 
ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығы бар диссертациялық жұмыс 
болғандықтан PhD дəрежесін  алу үшін көпшілік алдында қорғауға ұсынамын. 

Жоғары  оқу орны мектеп директоры             Ғлыми кеңесшісі, 
Джогякарта мемлекеттік университеті            Джогякарта мемлекеттік университеті 
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