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Саулетұлының «Әскери жоғары оқу орындарында математиканы кәсіби 

бағытта оқытудың әдістемесі» тақырыбындағы 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 

қаржыландыратын 

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). 

Елбасымыздың 

бағдарламасында барлық 

қазақстандықтардың өсіп-

өркендеуін, қауіпсіздігі және 

әл-ауқатының артуы, елдің 

денсаулығын жақсартумен 

бірге жас ұрпаққа білім мен 

тәрбие беру мәселесі атап 

көрсетілгендей, Тәуелсіз 

мемлекетімізге еңбекқор, өз 

кәсібін терең түсінетін, білімі 

мен іскерлігін жан-жақты 

қолдана білетін мамандар 

қажет. Осы айтылған міндеттер 

мамандар дайындайтын 

жоғары оқу орындарының 

алдында тұрған негізгі 

мәселелер. 

Оқытудың заманауи 

тенденциялары жоғары білікті 

маман даярлаудың 

жаңартылған сапалы 

өзгерістерін талап етеді. 

Осыған орай, білімгерлерге 

жоғары білімнің сапасын 

арттыру мақсатында әр түрлі 

бағытта және жаңа әдістерді 

пайдалана отырып білім беру 

үлкен маңызға ие.  

Қазіргі білім беру жүйесін 

қоғамның даму мақсатына сай 

дүниеге этикалық 

жауапкершілікпен қарайтын, 

шығармашылықты ойлауға 

дүниетанымдық мәдениеті 

жетілдірілген, адамгершілігі 

мол және білікті мамандардың 

жаңа ұрпақтарын 

қалыптастыруға бағыттау 

керек. Сонымен қатар, 

қоғамның әр саласында ішкі 

және сыртқы нарықтық 

қатынастарды тез игеріп, 



икемделетін мамандарды әр 

түрлі сипаттағы кәсіби, 

қоғамдық, саяси-әлеуметтік, 

мәдени қызметкер етіп 

даярлау-бүгінгі таңда басты 

міндеттің бірі болып табылады. 

Бүгінде білім беpу 

стpaтегиялapы мен әдістеpі, 

oқыту фopмaлapы кәсіби 

бағытталған oқытуды енгізуге 

бaғыттaлып жaсaлудa. Сoл 

себепті, математиканы кәсіби 

бағытта oқытуды теopиялық, 

әдістемелік және 

ұйымдaстыpушылық жaғынaн 

зеpттеуді тaлaп ете oтыpып, 

еліміздің білім беpу жүйесіне 

енгізу мәселесін жүйелі шешуді 

қapaстыpғaн жөн.  

Осы орайда, диссертанттың 

әскери ЖОО-на білім беpудің 

әдістеpі мен ұйымдaстыpу 

фopмaлapына математиканы 

кәсіби бағытта oқытуды 

енгізуге бaғыттaлған ғылыми 

жұмысы қазіргі кезде 

көкейтесті өзекті мәселелердің 

бірі болып табылады. 

2. Ғылымға 

маңыздылығы 

Жұмыс ғылымға елеулі 

үлесін қосады/қоспайды, ал 

оның маңыздылығы 

ашылған/ашылмаған. 

Диссертацияның 

маңыздылығы жеткілікті 

ашылған және педагогика 

ғылымына айтарлықтай үлес 

қосады. Докторант өзінің 

зерттеу жұмысында әскери 

жоғары оқу орындарында 

математиканы кәсіби бағытта 

оқытуды теориялық тұрғыдан 

негіздеп және оқытуда 

қолданудың дидактикалық 

шарттарын анықтап, 

әдістемесін әзірлеп ұсынған. 

3. Өзі жазу принципі Өзі жазу деңгейі: 

1) жоғары; 

2) орташа; 

3) төмен; 

4) өзі жазбаған. 

Докторант диссертацияны 

жоғары деңгейде дайындап 

жазып шыққан. 

Диссертация болашақ 

әскери мамандарға 

математиканы кәсіби бағытта 

оқытудың өзекті мәселелерін 

қарастыратын өзіндік жеке 



зерттеу жұмысы болып 

табылады. 

4. Ішкі бірлік 

принципі 

4.1 Диссертация 

өзектілігінің негіздемесі: 

1) негізделген; 

2) жартылай 

негізделген; 

3) негізделмеген. 

Диссертацияның 

өзектілігі әскери жоғары оқу 

орындарында математиканы 

кәсіби бағытта оқытудың толық 

зерттелмегендігімен 

негізделеді.  

Зерттеудің өзектілігін 

анықтау үшін докторант, 

болашақ әскери мамандарды 

кәсіптік даярлау сапасына 

қойылатын талаптардың 

күшеюі мен математикалық 

және жаратылыстану-ғылыми 

пәндерді зерделеуге бөлінетін 

сағаттар санының қысқаруы 

арасында; математикалық 

пәндерге оқытудың дәстүрлі 

мазмұны мен әдістемесі және 

әскери жоғары оқу 

орындарында математикалық 

пәндерді кәсіби бағытта 

оқытудың мақсаттарын, 

мазмұны мен әдістемесін 

жаңарту қажеттілігі арасында 

қарама-қайшылықтарда 

анықтаған. 

Осы қарама-

қайшылықтарды шешудің 

маңызды бағыттарының бірі 

ретінде болашақ әскери 

мамандарға «ықтималдықтар 

теориясы мен математиканың 

қосымша тарауларын» 

оқытудың кәсіби бағытын 

күшейту болып табылады. 

Сонымен, жоғары әскери 

білімге тән осы аталған 

қайшылықтарды еңсеру 

қажеттілігі және жоғары әскери 

оқу орында математиканы 

кәсіби бағытта оқытуды жүзеге 

асыру әдістемесінің жеткіліксіз 

дамуы зерттеудің өзектілігін 

негіздейді. 

4.2 Диссертация мазмұны 

диссертация тақырыбын 

айқындайды 

1) айқындайды; 

Диссертацияның мазмұны 

оның тақырыбын толық ашады. 

Диссертацияның құрылымы 

кіріспеден, екі бөлімнен, 

қорытындыдан, пайдаланылған 



2) жартылай 

айқындайды; 

3) айқындамайды. 

әдебиеттер тізімінен және 

қосымшалардан тұрады. 

4.3. Мақсаты мен 

міндеттері диссертация 

тақырыбына сәйкес келеді: 

1) сәйкес келеді; 

2) жартылай сәйкес 

келеді; 

3) сәйкес келмейді. 

Диссертацияның мақсаты 

және міндеттері оның 

тақырыбына сәйкес келеді, 

яғни зерттеудің мақсаты әскери 

жоғары оқу орындарында 

математика курсын кәсіби 

бағытта оқытуды теориялық 

негіздеу және оны жүзеге 

асырудың әдістемесін әзірлеу. 

         Зерттеудің міндеттері: 

1) Әскери жоғары оқу 

орындарында болашақ 

мамандарға математиканы 

кәсіби бағытта оқытуды 

теориялық негіздеу;  

2) Әскери жоғары оқу 

орындарында болашақ 

мамандарға математиканы 

кәсіби бағытта оқытудың 

ерекшеліктерін анықтау; 

3) Әскери жоғары оқу 

орындарында математиканы 

кәсіби бағытта оқытудың 

құрылымдық-мазмұндық 

моделін құру; 

4) Ықтималдықтар теориясы 

мен математиканың қосымша 

тарауларын кәсіби бағытта 

оқытуды жүзеге асырудың 

әдістемесін әзірлеу; 

5) Ұсынылған әдістеменің 

тиімділігін тәжірибелік-

экспериментальды түрде 

тексеру және әдістемелік 

ұсынымдар әзірлеу. 

4.4. Диссертацияның 

барлық бөлімдері мен 

құрылысы логикалық 

байланысқан: 

1) толық байланысқан; 

2) жартылай 

байланысқан; 

3) байланыс жоқ. 

Диссертацияның бөлімдері 

мен құрылымы логикалық 

тұрғыда толық байланысқан; 

Диссертациялық зерттеу 

ғылыми жұмыстың біртұтас 

жүйесін құрайды. Өзара 

байланысқан, ішкі бірлікке ие 

және дәйекті зерттеу көздерін 

қолдану, өз нәтижелерін 

толыққанды талдау 

диссертацияның 



мақсаттылығын қамтамасыз 

етеді. 

4.5 Автор ұсынған жаңа 

шешімдер (қағидаттар, 

әдістер) дәлелденіп, 

бұрыннан белгілі 

шешімдермен 

салыстырылып бағаланған: 

1) сыни талдау бар; 

2) талдау жартылай 

жүргізілген;  

3) талдау өз пікірін 

емес, басқа 

авторлардың 

сілтемелеріне 

негізделген. 

Ғылыми, нормативтік 

және заңнамалық 

дереккөздерді ғылыми 

әдістемелік зерттеулерді 

тиянақты сыни талдау негізінде 

докторант жаңа нәтижелерді 

ұсынады: 

1.  Әскери жоғары оқу 

орындарында математиканы 

кәсіби бағытта оқытудың 

ғылыми сипаттамасы – оның 

педагогикалық-психологиялық 

негіздерін және мағынасын 

анықтап, теориялық негіздерін 

құрайды. 

2. Әскери жоғары оқу 

орындарында математиканы 

кәсіби бағытта оқытуды 

өлшемдері мен көрсеткіштері 

анықталған құрылымдық-

мазмұндық модель негізінде 

жүзеге асырылады. 

3. Әскери ЖОО үшін 

«Ықтималдықтар теориясы 

және математиканың қосымша 

тараулары» курсы бойынша 

ұғымдық аппаратты 

бейімдеуге, пәнішілік және 

пәнаралық байланыстарды 

анықтауға және өзектендіруге 

негізделген және сол арқылы 

арнайы пәндерді оқу кезінде 

және болашақ кәсіби қызметте 

алынған математикалық білімді 

қолдануға дайындығын 

қалыптастыруға ықпал ететін 

оқытудың кәсіптік 

бағыттылығы арқылы жүзеге 

асырылады. 

4. Әскери инженерлік ЖОО-да 

математиканы оқытудың 

мақсаттарын, мазмұнын, 

ұйымдастыру нысандарын, 

әдістері мен құралдарын 

түрлендіруден тұратын әскери 

ЖОО-да дәрістік және 

практикалық сабақтарда, 

өзіндік жұмыстарда әзірленіп 

ұсынылған әдістеме оқытудың 



кәсіби бағыттылығын іске 

асыру құралы ретінде 

қолданылады. 

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). 

Диссертант  зерттеу 

жұмысының алдына қойылған 

мақсат пен міндеттерді жүзеге 

асыру барысында келесі 

нәтижелерге қол жеткізген: 

− зерттеу нәтижесінде 

ұсынылған бірінші нәтиже, 

әскери жоғары оқу 

орындарында болашақ 

мамандарға математиканы 

кәсіби бағытта оқытуды 

теориялық тұрғыдан 

айқындалған; 

− зерттеудің екінші нәтижесі 

ретінде әскери жоғары оқу 

орындарында болашақ 

мамандарға математиканы 

кәсіби бағытта оқытудың 

ерекшеліктері анықталған; 

− зерттеудің үшінші 

нәтижесі, әскери жоғары оқу 

орындарында математиканы 

кәсіби бағытта оқытудың 

құрылымдық-мазмұндық 

моделі құрылған; 

− зерттеудің төртінші 

нәтижесі ретінде болашақ 

әскери мамандардың білім 

сапасын арттыру мақсатында 

ықтималдықтар теориясы мен 

математиканың қосымша 

тарауларын кәсіби бағытта 

оқытудың әдістемесі әзірленіп, 

оның тиімділігі педагогикалық 

эксперимент жүзінде 

тексерілген.   

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. Докторант әскери жоғары 

оқу орындарында 

математиканы кәсіби бағытта 

оқытуды жетілдірудің 

теориялық негіздерін 

зерделеуде нормативті 

құжаттар, мұрағат деректеріне, 

ғылыми еңбектерге сараптау, 

талдау жасау арқылы 



негіздеуімен, жеке ойын 

теориялық тұжырымдай 

білуінен, қорытынды 

жасауымен сипатталады. 

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 және 

технологиялық шешімдер 

толығымен жаңа және 

негізделгендігі, докторант 

әскери жоғары оқу 

орындарында математиканы 

оқытуды ұйымдастыру кезінде 

курсанттардың болашақ кәсіби 

қызметінің сипатын және, 

тиісінше, шешілетін кәсіби 

міндеттер саласын ескерген. 

Қазіргі қоғамның тез өзгеруі 

курсанттардың оқып-үйренуі 

керек ақпарат жиынтығына 

айтарлықтай әсер еткендіктен, 

курсанттар математикалық 

пәндерден алған нақты 

мәліметтерді игеріп қана 

қоймай, жауапкершілікпен 

ойлауды үйрену, инженерлік 

пәндерді оқу кезінде және 

болашақ кәсіби қызметінде осы 

ақпаратты пайдалануға 

шығармашылықпен қарау, 

инженерлік есептердің 

математикалық модельдерін 

жобалау үшін қажетті жаңа 

білім алу, оларды шешу 

әдістерін әзірлеудің 

дидактикалық шарттарын 

анықтауымен  сипатталады. 

6. Негізгі 

қорытындылардың 

негізділігі 

Барлық қорытындылар 

ғылыми тұрғыдан 

қарағанда ауқымды 

дәлелдемелерде 

негізделген/негізделмеген 

(qualitative research және 

өнертану және 

гуманитарлық бағыттары 

бойынша). 

Зерттеушінің барлық негізгі 

қорытындылары ғылыми 

тұрғыдан сенімді дәлелдерге 

негізделген. 

Әскери жоғары оқу 

орындарында математиканы 

кәсіби бағытта оқытудың 

сапасын арттыру үшін, 

болашақ мамандықтарына 

сәйкестендіріп оқу 



бағдарламаларын, 

компоненттерін, деңгейлерін, 

шарттарын, критерийлерін 

жасап, оқыту процесінде оны 

жүзеге асырған. Мәселені жан-

жақты теориялық талдау 

арқылы кезеңдерден тұратын 

математиканы кәсіби бағытта 

оқытудың құрылымдық-

мазмұндық моделін құрған. 

7. Қорғауға 

шығарылған негізгі 

қағидалар 

Әр қағидат бойынша келесі 

сұрақтарға жауап беру 

қажет:  

7.1 Қағидалар дәлелденді 

ме?  

1) дәлелденді;  

2) шамамен 

дәлелденді;  

3) шамамен 

дәлелденбеді;  

4) дәлелденбеді.  

7.2 Тривиалды ма?  

1) ия;  

2) жоқ.  

7.3 Жаңа ма?  

1) ия;  

2) жоқ. 

7.4 Қолдану деңгейі:  

1) тар;  

2) орташа;  

3) кең.  

7.5 Мақалада дәлелденген 

бе?  

1) ия;  

2) жоқ. 

7.1 Қорғауға ұсынылатын 

қағидалар дәлелденген. 

Докторант қорғауға бірқатар 

негіз қалаушы қағидаларды 

ұсынған. Олар әскери жоғары 

оқу орындарында болашақ 

мамандарға математиканы 

кәсіби бағытта оқытудың 

теориялық негіздерін, 

дидактикалық ерекшеліктерін, 

құрылымдық мазмұндық 

моделін және оқытудың 

әдістемесінен тұрады.  

7.2 Қорқауға ұсынылған 

қағидалар тривиалды емес, 

себебі өзіндік түпнұсқалық 

жаңалыққа ие. 

7.3 Ия, қорғауға 

ұсынылатын қағидалар жаңа 

болып табылады. 

7.4    Қолдану деңгейі ауқымды. 

Ұсынылған әдістеме әскери 

ЖОО-да математиканы 

оқытудың кәсіби бағытын 

күшейтуге мүмкіндік береді; 

7.5 Ия, дәлелденген. Зерттеу 

нәтижелері докторанттың 11 

еңбегінде жарық көрген 

8. Дәйектілік 

принципі 

Дереккөздер мен 

ұсынылған 

ақпараттың 

дәйектілігі 

8.1 Әдіснаманы таңдауы - 

негізделген немесе 

әдіснама нақты жазылған  

1) ия;  

2) жоқ. 

Ия, жоғары мектеп 

дидактикасының негізгі 

ережелерін, жоғары мектепте 

математиканы кәсіби бағытта 

оқыту тұжырымдамасын, 

математиканы оқыту теориясы 

мен әдістемесі саласындағы 

ғалым-мамандарының 



еңбектерін, математикалық 

білім беруді интеграциялау 

тұжырымдамаларын, оқу іс-

әрекетінің психологиялық 

теориясын, дамыта оқыту 

идеяларын, ақыл-ой әрекетінің 

ассоциативті-рефлекторлық 

теориясын, тұлғаға 

бағытталған оқыту теориясын, 

білімгерлердің математикалық 

және кәсіби мәдениетін 

қалыптастыру 

тұжырымдамасын басшылыққа 

алған. 

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. 

Иә. зерттеу мәселесі 

бойынша философиялық, 

психологиялық-

педагогикалық, ғылыми-

әдістемелік әдебиеттерді 

зерделеу және талдау; әскери 

ЖОО-да әртүрлі мамандықтар 

үшін математика, жалпы 

кәсіптік және арнайы пәндер 

бойынша мемлекеттік білім 

беру стандарттары мен оқу 

бағдарламаларын талдау; 

әскери ЖОО-да математикалық 

пәндерді оқыту тәжірибесін 

бақылау және қорытындылау; 

оқытушылар және 

курсанттармен сұхбаттасу және 

сауалнамалар өткізу; 

әдістемелік материалдар мен 

оқу құралдарын әзірлеу және 

апробациялау; педагогикалық 

эксперимент және эксперимент 

барысында алынған деректерді 

статистикалық өңдеу жүзеге 

асырылған. 

8.3 Теориялық 

қорытындылар, модельдер, 

анықталған өзара 

байланыстар және 

заңдылықтар 

эксперименттік 

Иә. Теориялық 

негізделген дидактикалық 

принциптерге сүйенген әскери 

жоғары оқу орындарында 

болашақ мамандарға 

математиканы кәсіби бағытта 



зерттеулермен дәлелденген 

және расталған 

(педагогикалық ғылымдар 

бойынша даярлау 

бағыттары үшін нәтижелер 

педагогикалық эксперимент 

негізінде дәлелденеді):  

1) ия;  

2) жоқ. 

оқытудың құрылымдық-

мазмұндық моделі ұсынылып, 

ықтималдықтар теориясы және 

математиканың қосымша 

тарауларын оқыту тәжірибе 

жүзінде тексерілген және оның 

нәтижелері эксперимент 

арқылы нақтыланған. 

8.4 Маңызды мәлімдемелер 

нақты және сенімді ғылыми 

әдебиеттерге сілтемелермен 

расталған / ішінара 

расталған / расталмаған 

Зерттеуші 

диссертациясының маңызды 

тұжырымдары көкейкесті 

ғылыми әдістемелік 

әдебиеттерге жасаған 

сілтемелермен расталған. 

8.5 Пайдаланылған 

әдебиеттер тізімі әдеби 

шолуға 

жеткілікті/жеткіліксіз 

Пайдаланылған әдебиеттер 

тізімі 179 дереккөзді құрайды. 

Бұл зерттеу мәселесін және 

оны шешу жолдарын айқындау 

үшін жеткілікті. 

9. Практикалық 

құндылық 

принципі 

9.1 Диссертацияның 

теориялық маңызы бар:  

1) ия;  

2) жоқ. 

Ия, диссертацияның 

теориялық маңыздылығы бар. 

Әскери мамандарды даярлау 

сапасына әсер ететін маңызды 

факторлар ретінде 

математиканы кәсіби бағытта 

оқытуды жүзеге асырудың 

әдістемелік принциптері мен 

әдістемесі анықталған. 

Математиканың, жалпы 

кәсіптік және арнайы пәндердің 

пәнаралық және пәнішілік 

байланыстары зерттелген, бұл 

ықтималдықтар теориясы және 

математиканың қосымша 

тарауларының мазмұнын, оқу 

бағдарламаларын түзету және 

кәсіби бағытталған есептер 

жинағын құру қажеттілігіне 

алып келеді. 

Білім алушылардың 

кәсіби бағыттағы 

математикалық білімдерін 

дамыту мақсатында оқу 

процесін ұйымдастыруға 

мүмкіндік беретін әдістер 

әзірлген. 

9.2 Диссертацияның 

практикалық маңызы бар 

Ия, диссертацияның 

практикалық маңызы бар және 



және алынған нәтижелерді 

практикада қолдану 

мүмкіндігі жоғары:  

1) ия; 

2) жоқ. 

алынған нәтижелерді 

практикада қолдану қажет. 

Әзірленген және басып 

шығарылған «Ықтималдықтар 

теориясы және математикалық 

статистика элементтері» оқу 

құралы  әскери мамандықтар 

бойынша оқитын жоғары оқу 

орындарының курсанттары 

үшін оқу құралы ретінде әскери 

жоғары оқу орындарының 

жұмыс тәжірибесінде 

пайдалануға болады; зерттеу 

нәтижелері әскери ЖОО, 

жоғары техникалық оқу 

орындары білімгерлеріне 

математиканы оқытудың 

кәсіптік бағдарын іске асыру 

деңгейлері арасындағы 

тәуелділіктерді салыстыру 

үшін пайдалы болуы мүмкін.  

9.3 Практикалық 

ұсыныстар жаңа болып 

табылады?  

1) толығымен жаңа;  

2) жартылай жаңа (25-

75% жаңа болып 

табылады);  

3) жаңа емес (25% кем 

жаңа болып 

табылады). 

Практика бойынша 

ұсыныстар толығымен жаңа 

болып табылады, себебі 

болашақ әскери мамандардың 

математиканы оқытудың 

кәсіби бағытын жүзеге 

асырудың әдістемелік 

принциптерінің жиынтығы 

иерархиялық түрде 

дидактикалық принциптерге 

бағына отырып, ғылыми 

негізделген. Осы кешен 

негізінде іске асыру әдістемесі 

ұсынылған. 

Математиканы оқытудың 

кәсіби бағытын күшейтудің 

әзірленген әдістері 

мамандықтардың біріне 

арналған ықтималдықтар 

теориясы және математиканың 

қосымша тараулары бойынша 

оқу бағдарламасында, сондай-

ақ әскери институтында 

статистика бөлімдерінде сабақ 

беру бойынша құрылымдық-

мазмұндық модель құрылып, 



әдістемелік ұсыныстарда 

жүзеге асырылған. 

Оқытудың кәсіби бағыты 

идеяларын көрсететін заманауи 

әдеби оқу материалдарына 

қойылатын әдістеме мен негізгі 

тәсілдерге талаптар 

тұжырымдалған. Инженерлік 

мамандықтар бойынша оқитын 

жоғары оқу орындары үшін оқу 

құралы ретінде ықтималдықтар 

теориясы және математикалық 

статистика бойынша оқу 

құралы әзірленді және 

баспадан шығарылды. 

Әскери жоғары оқу 

орындарында математиканы 

кәсіби бағытта оқытуды жүзеге 

асыру әдістемесінің тиімділігін 

растайтын эксперименттік 

тексеру жүргізілді және соның 

нәтижесі бойынша кәсіби 

бағытта оқытудың әдістемелік 

ұсынымдар әзірленген. 

10. Жазу және 

ресімдеу сапасы 

Академиялық жазу сапасы:  

1) жоғары;  

2) орташа;  

3) орташадан төмен;  

4) төмен. 

Диссертациялық 

жұмысты жазу және рәсімдеу 

сапасы жоғары. Жұмыс 

диссертацияға қойылатын 

талаптарға сәйкес орындалды 

 

PhD-докторанты Сапажанов Ершат Саулетұлының диссертациялық 

жұмысына сын-ескертпелер: 

1. Диссертацияда пәнаралық байланыс ұстанымына негізделген 

әдістемелерге талдаулар жасалған, осы талдауларды өз алдына тармақ 

ретінде жазып көрсеткенде диссертацияның құндылығы арта түсетін еді. 

2. 1-ші бөлімнің 1.3 тармағында жоғары оқу орындарында математикалық 

курстарға бөлінетін сағат бойынша салыстырмалы талдау 2-кестеде 

келтірілген, келешекте сызықтық алгебра элементтері, жазықтықтағы 

және кеңістіктегі аналитикалық  геометрия, математикалық талдау, 

комплекс айнымалы функция теориясының элементтері және 

дифференциалдық теңдеулер курстары бойынша ғылыми зерттеу 

жұмысын жалғастыру қажет деп есептейміз. 

3. Эксперименттік зерттеу барысында бақылау және эксперименттік 

топтардың зерттеу жүргізуге сенімділігін анықтауда математикалық 

статистиканың салыстырмалы (t-test) талдау формуласы қолданылған,  



 


