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Зерттеудің өзектілігі. Бүгінгі таңда қоғамның дамуына ондағы болып 

жатқан үлкен өзгерістерге байланысты білім беру жүйесінің алдында жаңа 

талаптарға сай дайын білімді, дағдыларды қайталайтын емес, өзінің 

сонылығымен, біртумалығымен ерекшеленетін жаңа идеялар иесін, ашқан 

жаңалықтарын, алған білімдерін өмірлік жағдаяттарға сай қолдана алатын, 

ойлаудың сындарлық қабілеті дамыған жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр. 

Қазақстан Республикасы Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартының «Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар» бөлімінде 

бастауыш білім берудің мақсаты бірқатар кең ауқымды дағдылар негіздерін 

меңгерген білім алушы тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен дамуына 

қолайлы білім беру кеңістігін жасау екендігі атап көрсетілген. Соның бірі – 

бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жұмыстарын жүргізе білу дағдысы. 

Бастауыш мектеп оқушыларының зерттеушілік құзыреттіліктерін 

қалыптастыруда оқушыларды зерттеу жүргізу жұмыстарына баулу, зерттеушілік 

әрекетін дамыту, зерттеу ізденісін арттыру, ой-пікірінің белсенділігі мен 

дербестігін кеңейту, танымдық қызығушылығын арттыру – осы міндетті шешу 

жолында жүзеге асырылатын іс-әрекеттер. Бұл іс-әрекеттерді жүзеге асыру 

нәтижесінде негізгі мақсат біліктілігі қалыптасқан, қоғамға бейімді жас ұрпақ, 

жаңа буын тәрбиеленеді.  

Қазіргі ғылым мен техниканың шарықтаған заманында өмірге икемді, 

зерттеу іс-әрекеті мен зерттеушілік қабілеті жоғары, әр салада ойлау деңгейі 

қалыптасқан, тыңнан жол таба алатын белсенді азамат негізгі бастауыш 

мектепте оқу-тәрбие үдерісінде қаланады. Осы мақсатта оқушы әрекетін тек 

дайын білімді қабылдауға ғана емес, өз бетімен ізденуіне, белсенділік 

танытуына, зерттеу іс-әрекетін ұйымдастыруға, зерттеушілік дағдыларын 

дамытуына бағыттау қажет. Зерттеушілік әрекеттерінің қалыптасып, дамуы 

оқушының жаңа жағдаяттарға байланысты білім, біліктерін қолдана білуден, 

таныс объектілердің жаңа функцияларын көре алудан, мәселенің белгілі 

шешімімен қатар өзгеше, тиімді әдістерін іздестіруден және таба білуден 

көрінеді. Зерттеушілік білігі мен дағдылары бүгінгі күні ғылыммен 

айналысатын адамдарға ғана тән емес, түрлі саладағы әрбір адамның әрекетіне 

қажет. Осыған байланысты баланы зерттеу әрекетіне дайындау, оның 

зерттеушілік ізденіс білігі мен дағдыларын қалыптастыру қазіргі білім беру 

ісінің маңызды міндеті болып есептеледі.  

Құзыреттілікті қалыптастыру теорияларын Дж. Равен, Э.Б. Жалолова, 

Westera W, Horaţiu Catalano, Cristina Catalano, А.В. Хуторской, А.К. Маркова, 

И.А. Зимняя, В.А. Болотов, С.Е. Шишов, А.И. Субетто, А.И. Савенков, T. 

Durand және т.б. еңбектерінде түрлі аспектілерде қарастырылған. 



Қазақстанда құзыреттілікті қалыптастырудың теориялық және 

практикалық аспектілерін К.С. Құдайбергенова, Ә.М. Мұханбетжанова, Г.Ж. 

Менлибекова, Г.Ж. Джадрина, Д.Т. Қаңлыбаева, Ш.Х. Құрманалина, А.А. 

Бейсенбаева және т.б. ғалымдар зерттеген.  

Шығармашылық және зерттеушілік іс-әрекетті қалыптастыру, дамыту 

негізінде оқу белсенділігі мәселелері тұрғысынан (А.С. Амирова, Ү.Б. 

Жексенбаева, С.С. Измуханбетова, А.Е. Әбілқасымова, Ш. Таубаева, М.А. 

Утешова, З.А. Исаева, М.Б. Аманбаева, Н.Т. Сартаева, Ұ.Б. Ахатаева, А.Н. 

Савенков, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, А.Н. Поддьяков, Ж.В. Рассказова, Л.А. 

Казарина, Н.А. Семенова, Burton R. Clark, Д. Берлайн, A. Yildirim, V.G Ryndak, 

J.C. Clark) және т.б. ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған.  

Берілген мәселе бойынша ғылыми педагогикалық зерттеулерді талдау 

оқушылардың құзыреттіліктерін зерттеушілік әрекеттері барысында 

қалыптастырудың жаңа бағыттарын ашуға мүмкіндік берді. Алайда, бүгінгі 

оқыту үдерісін талдау оқушылардың зерттеушілік әрекеттерін ұйымдастыру 

деңгейінің төмендігін, өз бетімен зерттеулер жүргізу іскерліктерінің 

жеткіліксіздігін көрсетеді. 

Аталған ғылыми-педагогикалық еңбектер мен әдебиеттерге жасалған 

талдаулар бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекет мәселелері 

қарастырылғанымен, жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік құзыреттілік мәселесіне байланысты 

тақырыптардың жеткілікті түрде әлі де зерттелмегендігі анықталды. Қазіргі 

қоғам сұранысына сай бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

құзыреттілігін қалыптастыруды алдындағы қатардағы орынға қоятын қазіргі 

педагогикалық парадигма талаптары мен мұғалімдердің оқушыларда, негізінен, 

білім мен білікті қалыптастыруға бағдарлануы арасында; қазіргі кездегі 

жаңартылған бағдарлама аясында бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың қажеттілігі мен осы мақсатқа 

жетіп, керекті міндеттерін шешу үшін ғылыми негізделген арнайы әдістемелік 

жүйе және практикалық қатынас құрудың жеткіліксіздігі арасында қарама-

қайшылықтардың бар екені анықталды; аталған қарама-қайшылықтардың 

шешімін зерттеу диссертациялық жұмысымыздың тақырыбын «Жаңартылған 

білім беру мазмұнында бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 
құзыреттілігін қалыптастыру» деп таңдауымызға басты себеп болды.  

Зерттеудің мақсаты: жаңартылған білім беру мазмұнында бастауыш 

сынып оқушыларының жаратылыстану пәнінде зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастыруды ғылыми-теориялық негіздеу және оның әдістемесін ұсыну, 

тиімділігін эксперименттік жұмыс арқылы дәлелдеу. 

Зерттеу нысаны: жаңартылған білім мазмұнында бастауыш сыныптың 

педагогикалық үдерісі. 

Зерттеу пәні: бастауыш сынып оқушыларының жаратылыстану пәнінде 

зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру. 

Зерттеудің негізгі міндеттері: 
1. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастыруды теориялық тұрғыда негіздеу; 



2. Бастауыш сыныптың жаратылыстану пәнінің негізінде оқушылардың 

оқу-танымдық әрекетінде зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың 

ерекшеліктерін айқындау; 

3. «Зерттеушілік», «құзыреттілік», «зерттеушілік құзыреттілік» 

ұғымдарын нақтылау; 

4. Бастауыш сынып оқушыларының жаңартылған білім беру мазмұнында 

зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін 

жасау; 

5. Жаңартылған білім беру мазмұнында бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың әдістемелік кешенін әзірлеу 

және тәжірибелік-эксперимент арқылы тиімділігін тексеру. 

Зерттеудің болжамы: егер, бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздері 

айқындалып, құрылымдық-мазмұндық моделі мен әдістемесі дайындалып, 

бастауыш сыныптардың оқу үдерісінде енгізілсе, онда жаратылыстану пәнінде 

олардың оқу-танымдық әрекетінде зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастырудың тиімділігі артады, өйткені арнайы жүргізілген тәжірибелік-

эксперименттік жұмыстар олардың зерттеу әрекеттерін өздігінен жасап, 

нәтижеге жетуге машықтануға, шығармашылық қабілеттерінің дамуына, білім 

мазмұнын сапалы деңгейде меңгеруіне ықпал етеді. 

Зерттеу әдістері: 
- теориялық (ғылыми-теориялық әдебиеттерді талдау, салыстыру, 

нәтижені жобалау); 

- эмпирикалық (сауалнама, әңгімелесу, бақылау, оқу-әдістемелік 

құжаттарды саралау, бастауыш сынып оқушыларының өзіндік зерттеушілік 

жұмыстарын талдау, тестілеу, тәжірибелік жұмыс жүргізу, зерттеу нәтижелерін 

сандық және сапалық талдау әдістері). 

Зерттеу базасы: Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының 

Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№15 орта мектеп» КММ-де; 

Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «Шәкәрім атындағы №1 орта мектебі» 

КММ-де; Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «Зәки Ахметов атындағы 

№16 орта мектебі» КММ-де; Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№46 

орта мектебі» КММ-де 2-4 сынып оқушыларына жүргізілді, барлығы – 345 

оқушы қатысты. Оның 172 оқушысы – эксперименттік топ, 173 оқушы – 

бақылау тобы. Зерттеуге осы бастауыш сынып оқушыларының сынып 

жетекшілері де қатыстырылды, барлығы 32 бастауыш сынып мұғалімі (оның 15-

і сараптамалық топ, ал 17-і бақылау тобының мұғалімдері). 

Зерттеудің жетекші идеясы: бастауыш білім берудің жаңартылған 

мазмұнын жүзеге асыруда білім алушылардың зерттеуге бағытталған оқу-

танымдық және ғылыми-зерттеу әрекеттері олардың тұлғалық сапасының 

ізденушілік, жасампаздық тұрғыда өзіндік жетістігі ғана емес, бұл оқушының 

жаңа білімді өздігінен меңгерудегі зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруды 

нәтижелі етеді. 

Зерттеу жұмысының әдіснамалық және теориялық негіздері: 
тұлғаның іс-әрекетте қалыптасуы туралы философиялық, педагогикалық, 

психологиялық тұжырымдамалар; ғалымдардың бастауыш сынып 



оқушыларының зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастыру туралы 

тұжырымдамалары, зерттеушілік құзыреттілікті қалыптастыру туралы ғылыми 

тұжырымдамалар. 

Зерттеу көздері: философтар, педагогтар, психологтардың еңбектері; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бастауыш 

мектептерге арналған жаңартылған білім мазмұны бойынша ұсынған құжаттары 

(тұжырымдамалары, оқу бағдарламалары, оқулықтар мен оқу-әдістемелік 

құралдар); бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастыру бойынша мұғалімдердің озат педагогикалық тәжірибелері және 

автордың педагогикалық, ғылыми іс-тәжірибелері алынды. 

Зерттеу үш кезеңде жүргізілді 
Бірінші кезеңде (2018-2019 жж.) зерттеу тақырыбының өзектілігі 

анықталды, философиялық, педагогикалық, психологиялық әдебиеттерге 

талдау жасалды; зерттеудің мақсаты, міндеттері, нысаны, пәні анықталып, 

тақырыптың ғылыми-теориялық негізі қарастырылып, ғылыми аппараты 

әзірленді. 

Екінші кезеңде (2019-2020 жж.) оқушылардың зерттеушілік әрекеттері 

арқылы зерттеушілік құзыреттілікті қалыптастырудың құрылымдық-

мазмұндық моделі жасалды. Бастауыш сынып оқушыларын зерттеу әрекетіне 

баулитын «Зерттеу сабақтарының» кезеңдері құрастырылды. Психологиялық-

педагогикалық зерттеу жұмысының тиімділігін арттыратын «Жас зерттеуші» 

арнайы курс бағдарламасы дайындалды.  

Үшінші кезеңде (2020-2021) қалыптастыру тәжірибесі аяқталып, алынған 

нәтижелерді талдау арқылы жүргізілген жұмыстың тиімділігі және зерттеу 

болжамы тексерілді, оқушылардың зерттеу әрекеттері арқылы зерттеушілік 

құзыреттілікті қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік ұсыныстары өңделіп, 

диссертацияны рәсімдеу жұмыстары жүргізілді. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі:  
1. Қазіргі бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастыру теориялық тұрғыда негізделді; 

2. Бастауыш сынып оқушыларының жаңартылған білім беру мазмұнында 

зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың ерекшеліктері айқындалды;  

3. «Зерттеушілік», «құзыреттілік», «зерттеушілік құзыреттілік» 

ұғымдарының мәні нақтыланды; 

4. Бастауыш сынып оқушыларының жаратылыстану пәнінде зерттеушілік 

құзыреттілігін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі жасалды; 

5. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға 

даярлаудың оқу-әдістемелік кешені дайындалды. 

Зерттеу жұмысының практикалық маңыздылығы: Зерттеу 

жұмысымыздың нәтижелері бастауыш білім беру кезеңінің педагогикалық 

үдерісін ұйымдастыруда оқушылардың зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастырудың әдістемелік кешені: «Жас зерттеуші» арнайы бағдарламасы 

мен бастауыштың 2-4 сынып оқушыларына арналған «Жоба жазып үйренемін» 

жұмыс дәптері құрастырылып, әдістемесі даярланды. Зерттеу нәтижелерін 

жоғары және орта арнаулы педагогикалық оқу орындарында, жалпы орта білім 



беретін мектептерде, біліктілікті арттыру орталықтарындағы білім беру 

үдерісінде пайдалануға болады. 

Қорғауға ұсынылатын қағидалар: 

1. Бастауыш білім беру кезеңінде оқушылардың зерттеушілік 

құзыреттілігін қалыптастыру үдерісі психологиялық, педагогикалық мәселе 

ретінде ғылымда үнемі қарастырылып келеді. Оларда оқушыларды 

зерттеушілікке баулу, бастауыш сыныптарда оқытылатын пәндер аясында 

зерттеушілік пен құзыреттіліктің теориялық-әдіснамалық және әдістемелік 

жолдары талданады, жаңа ұсыныстар беріледі. Бізге дейінгі жүргізілген 

зерттеулер біздің зерттеу жұмысымыздың теориялық негізін құрайды. 

2. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастыруды оқу-танымдық және ғылыми-зерттеуді іске асыруда, ол жаңа 

ақпараттық мәліметтер мен дереккөздерін іздестіру үшін қажетті іскерліктері 

мен дағдыларды игеріп, өздігінен зерттеу әдістері мен тәсілдерін қолданып, 

оған машықтығын анықтауға бағытталған жұмыстарда логикалық ойлауын, 

қиялын жетілдіріп, жаңа зерттеу нысанын жоспарлап, оның жолдарын 

қарастырып, мүмкіндік туғызатын ерекшеліктері жаңа тұрпаттағы оқушы 

сапасының көрсеткіші ретінде алынады.  

3. Зерттеушілік құзыреттілік қазіргі бастауыш білім беру кезеңінде білім 

беруді жетілдірудің басым бағыттарының бірі ретінде саналады, Бастауыш білім 

берудің теориясы мен практикасының үйлесімділігін оқушылар оқу-танымдық 

және ғылыми-зерттеу іс-әрекетінде көрсете білетін, өз мүмкіндігін өмір 

талабына сәйкес бағдарлай білетін, өз мақсатын нақтылайтын, ойын түйіндеуге 

қабілеттілігі. «Зерттеу», «құзыреттілік» «зерттеушілік құзыреттілік» 

ұғымдарының психологиялық-педагогикалық тұрғыда нақтыланған мәні мен 

оның сипаты зерттеу жұмысымыздың теориялық негізі болып табылады. 

4. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастыруда ғылыми-теориялық және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерге 

жүргізілген контенттік талдау, оқушының зерттеушілік іс-әрекетінде 

басшылыққа алатын тұғырларын, принциптерін, әдістерін, компоненттерін, 

өлшемдері мен көрсеткіштерін айқындауда басшылыққа алынып, оның 

құрылымдық-мазмұндық моделін құрастыруға негіз болды. Бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың өлшемдері мен 

компоненттері өзара бір-бірімен тығыз байланыстағы негізгі құрылымын 

көрсетеді.  

5. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастыру мақсатында тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар жүргізуге 

бағытталған, бастауыш сыныптардың оқыту үдерісіне «Жас зерттеуші» (2-4 

сынып) тақырыбындағы арнайы бағдарламасынан, бастауыш сынып 

оқушыларына арналған «Жоба жазып үйренемін» жұмыс дәптерінен тұратын 

әдістемелік кешенді тәжірибеге енгізуімен іске асырылады. 

Зерттеу нәтижелерін апробациялау және енгізу: 

Зерттеу жұмысының негізгі тұжырымдары, теориялық және практикалық 

нәтижелері халықаралық конференцияларда және ғылыми басылымдарда 

талқыланды. Зерттеу барысында 15 еңбек жарық көрді. Соның ішінде 2-еуі 

Scopus деректер қорына енетін жарияланымда, 5 мақала ҚР БжҒМ Білім және 



ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған ғылыми 

басылымдарда, 7 мақала ҚР ұйымдастырылған және халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдарында, 1 «Жоба жазып үйренемін» 

жұмыс дәптері жарық көрді: 

1. Research competence of pupils as the component of content of education 

(Scopus) //Opcion – 2019. – V.35. – Iss. 88. – P. 948-961. /ISSN: 1012-1587/ ISSNe 

2477-9385 

2. Formation of Research Skills at Younger Schoolchildren: Experience of 

Kazakhstan (Scopus) //Talent Development & Excellence Vol.12, No.1, 2020, 999-

1005 

3. Оқушылардың зерттеушілік түсінігін қалыптастыру. //Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі (Халықаралық ғылыми журнал). – Астана 2019. - №1 (74) 

2019. – 26-30 б. 

4. Learners’ research competence as the component of updated content of 

primary education. //Абай ат. ҚазҰПУ, ХАБАРШЫ «Педагогика ғылымдары» 

сериясы. - №1(65). – 2020. – 315-319 б. 

5. «Зерттеушілік құзыреттілік» ұғымының ғылыми конструктісі 

//Қазақстанның ғылымы мен өмірі (Халықаралық ғылыми журнал). – Астана 

2020. - №5 (3) 2020. – 319-323 б.  

6. К вопросу об исследовательской деятельности обучающихся // 

Вестник Торайгыров университет. Серия педагогическая – Павлодар. - №3. – 

2020. – 581-590 б. https://doi.org/10.48081/AMTU9445 

7. Formation of  professional competency of  future primary school teachers at 

university in the context of teaching research activities to primary schoolchildren // 

Вестник Карагандинского университета. Серия «Педагогика». - №3(103)/2021. 

– 110-116 стр. - DOI 10.31489/2021Ped3/110-116 

8. К вопросу формирования исследовательских компетенций учащихся 

начальных классов в условиях обновленного содержания образования в 

Казахстане. //EUROPEAN RESEARCH: ХҮІІІ Международная научно-

практическая конференция, Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 

стр. 295-300 

9. К вопросу формирования исследовательской деятельности младших 

школьников // Integracion de las ciencias fundamentales y aplicadas en el 

paradigma de la sociedad post-industrial: Coleccion de documentos cientificos 

«ЛŎГOƐ» con actas de la Conferencia Internacional Cientifica y Practica (Vol. 4), 

24 de abril de 2020. Barcelona, Espana: Plataforma Europea de la Ciencia. 55-58 

стр. DOI 10.36074/24.04.2020.v4.19. - ISBN 978-84-544-6785-3  

10. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік әрекетін 

қалыптастырудың маңызы //С. Аманжолов ат. ШҚМУ, «Құндылық-бағдарлы 

білім беру идеясын жүзеге асыру: мәселелер, ізденістер, шешімдер» атты IX 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы материалдары. - наурыз 

2020 ж. – Өскемен. – 399-403 б. 

11. Структурно-содержательная характеристика понятия 

«исследовательская компетентность»// Specialized and multidisciplinary scientific 

researches: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the 

International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), December 11, 2020. 

https://doi.org/10.48081/AMTU9445


Amsterdam, The Netherland: European Scientific Platform. – 109-112. DOI 

10.36074/11.12.2020.v2.31 

12. К вопросу организации исследовательской деятельностей учащихся 

начальной школы // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL GRAIL OF 

SCIENCE №2-3 - April, 2021 – 505-508 стр. Міжнародний науковий журнал 

«Грааль науки» | № 2-3 (Квітень, 2021) DOI 10.36074/grail-of-

science.02.04.2021.102 

13. К вопросу формирования предметной компетентности учащихся 

начальной школы // Theoretical and practical aspects of modern scientific research: 

Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International 

Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Seoul, April 30, 2021. Seoul-Vinnytsia: 

Case Co., Ltd. & European Scientific Platform, 2021. – 79-82 стр. DOI 

10.36074/logos-30.04.2021.v2.25  

14. Современные научные подходы к развитию исследовательской 

компетентности учащихся начальной школы // Problemas y perspectivas de la 

aplicaciуn de la investigaciуn cientнfica innovadora 11 de octubre de 2021, Panamá, 

República de Panamá 178-181 стр. DOI 10.36074/logos-11.06.2021.v1.54 

15. «Жоба жазып үйренемін» жұмыс дәптері. Бастауыштың 2-4 сынып 

оқушыларына арналған. – Талдықорған: 2021. – 51 бет. Авторлық құқықпен 

қорғалатын куәлік. 2021 жылғы 12 қараша, №21690  

Диссертациялық жұмыстың құрылымы: кіріспеден, екі бөлімнен, 

қорытындыдан, пайдаланған әдебиеттерден және қосымшадан тұрады, 

кестелермен, суреттермен рәсімделген. 

Кіріспеде диссертациялық жұмыстың өзектілігі анықталып, ғылыми-

зерттеу жұмысының ғылыми аппараты құрылды, онда: зерттеудің мақсаты, 

міндеттері, зерттеудің пәні мен нысаны, зерттеудің болжамы, зерттеу базасы 

мен зерттеу кезеңдері, зерттеудің ғылыми жаңалығы мен қорғауға ұсынылған 

қағидалар берілген. 

«Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастырудың ғылыми негіздері» атты бірінші бөлімде зерттеушілік іс-

әрекет, құзырет, құзыреттілік, зерттеушілік құзыреттілік мәслелесі бойынша 

теориялық еңбектерге, бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

әрекеттерін жаңартылған білім беру мазмұны негізінде берілген еңбектерге 

теориялық талдау жасалды. Бастауыш сынып оқушыларының оқу-танымындағы 

зерттеушілік әрекеттерінің қалыптастыру барысында біздің тақырыбымызға 

негіз болатын «зерттеушілік әрекет», «зерттеушілік іс-әрекет», «құзыреттілік», 

«зерттеушілік құзыреттілік» ұғымдары талқыланып, өзіндік ой түйін 

нәтижесінде «оқушының зерттеушілік құзыреттілігі» ұғымына анықтама 

берілді. Бастауыш сынып оқушыларының жаңартылған білім беру мазмұнында 

зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың ерекшеліктері айқындалды; 

бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттіліктерін 

қалыптастырудың құрылымды-мазмұндық моделі жасалды.  

 «Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында жаратылыстану 

пәнінен бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттіліктерін 

қалыптастырудың әдістемесі» атты екінші бөлімде бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастырудың әдіс-тәсілдері 



берілді, жаратылыстану пәнінде оқушылардың оқу-танымдық әрекетіндегі 

зерттеушілік құзыреттілігін жүзеге асыру жолдары қарастырылып, «Зерттеу 

сабағының» кезеңдері құрастырылды және үлгісі берілді; арнайы «Жас 

зерттеуші» бағдарламасы әзірленіп, сабақтың үлгісі берілді; бастауыштың 2-4 

сынып оқушыларына арналған «Жоба жазып үйренемін» жұмыс дәптері 

құрастырылды. Оқушылардың зерттеушілік құзыреттіліктерін жаратылыстану 

пәнінде қалыптастыруын анықтауға бағытталған тәжірибелік-эксперименттің 

мазмұны ашып көрсетілді, тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың нәтижелеріне 

жан-жақты талдау жасалды. 

Қорытындыда тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың нәтижелері 

негізінде ғылыми ұсысынтар берілді және жалпы тұжырымдар жасалды. 

Қосымшада диссертациялық жұмысқа енбеген, зерттеу барысында 

пайдаланылған материалдар берілді.  

 

Негізгі бөлім 

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастырудың ғылыми негіздеріне қатысты теориялық бірінші бөлімде 

жаңартылған білім мазмұнын талдау және олардың оқу-танымындағы 

зерттеушілік әрекеттерінің ерекшеліктері мен зерттеушілік құзыреттілікті 

қалыптастыру, осыған негізделген моделді құру мен оның құрылымдық 

мазмұнын ашатын жүйелік сипаттарына талдаулар жасалып, қарастырылды. 

Жаңартылған білім беру мазмұнының аясында жүзеге асырылатын 

педагогикалық үдерісте оқушылар өздігінен орындайтын оқу әрекетімен 

айналыса отырып, танымдық жұмыстарын жүзеге асыру басымдық бағытқа ие 

болады және осының негізінде жаңашылдық тәсілдерді кеңінен қолдану 

мұғалімнің кәсіби қызметіндегі басты орынға шығады. Бұнда оқушы 

білімдердің пайда болуы мен заңдылықтарын және оны өзінің өмірлік 

тәжірибесінде қалай қолдану керектігін жете түсінуге үйренеді. Бастауыш білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында білім беру үдерісіне 

қойылатын негізгі талаптардың бірі - міндетті оқу пәндерінің аясында, сондай-

ақ сабақтан тыс уақыттарда оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін 

ұйымдастырудың педагогикалық шарттарын құрастыру қажетті болып 

табылады.  

Біз зерттеу жұмысымызда «оқушылардың зерттеушілік іс-әрекеті» 

ұғымының мәнін жаңартылған білім беру мазмұнынымен байланыстыра отырып 

ашу, сондай-ақ, «зерттеушілік іс-әрекеті», «зерттеушілік белсенділігі», «зерттеу 

жүргізудің этикалық мәдениеті», «зерттеу дағдылары», «зерттеудің ұстанымы» 

ұғымдардың мәнін қарастырамыз. 

Зерттеушілік іс-әрекетінің негізгі сипаттамаларының мазмұндық-талдау 

нәтижелері кесте 1-де көрсетілген.  

Кесте 1 - Зерттеушілік іс-әрекет анықтамасының мазмұндық-талдауы 
Авторы  Алексеев 

Н. 

 Викол Б. 

 

 Далингер 

В 

 Ларькина Е.  Леонтович А. 

 

Обухов 

А 

 Савенков А. 

 

Чечель 

И. Белгілері 

Шығармашы-

лық іс-әрекет 

бөлшектері  

+   + + + +  

Жаңа білімдер-

ді игеруі  

+ + + + + + + + 



Зерттеушілік іс-

әрекет дағды-

ларын дамыту 

+  + + + +   

Үдерістің 

маңыздылығы  

+ + + + + + + + 

Нәтиженің 

маңыздылығы 

 +       

Мұғалім мен 

оқушы өзара 

әрекеттесуі 

        

Мәселелік 

жағдаят  

+  +  + + + + 

Оқыту  + + +  +    

Дербестіктің 

жоғары деңгейі 

+ + +  +    

Құралдардың 
еркін таңдауы 

+ +       

Ғылымилық +  + + +    

 

Анықтамаларды талдау нәтижелерінен төмендегідей қорытындылар 

шығаруға болады: «зерттеушілік іс-әрекет» ұғымын авторлар «шығармашылық 

іс-әрекет бөлшегі»; «жаңа білімдер алу»; «зерттеушілік іс-әрекет дағдыларын 

дамыту»; «үдерістің маңыздылығы»; «нәтиженің маңыздылығы», «оқушы-

мұғалім өзара әрекеттесуі»; «мәселелік жағдаят»; «оқыту»; «дербестіктің 

жоғары деңгейі», «құралдарды еркін таңдау», «ғылымилық» ретінде 

сипаттайды.  

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін педагогикалық, 

психологиялық және жеке пәндерді оқыту әдістемесі тұрғысындағы талап 

тұрғысынан дұрыс ұйымдастыру мәселесінің өзекті болуы - ол оқытудың 

заманауи бағдарламалары әлеуметтік тапсырысты іске асырумен байланыстыру, 

оқушының оқу-танымындағы, дербестік әрекетіндегі себеп-салдар мен 

қызығушылығын, белсенділіктерін дамытып, әрі ізденістегі яғни, жаңа нәрсені 

танудағы туындайтын қиындықтарды шешуде шығармашылық тұрғыдан келуге 

бейімделу қабілетін ашу арқылы оқушы өз мүмкіндігін байқап, бағалап және 

дамытуға мүмкіндік алуымен байланысты болатын үдеріс. 

Зерттеушілік іс-әрекетті қалыптастыру және дамыту мәселесіне арналған 

отандық және шетелдік әдебиеттерде «зерттеушілік іс-әрекет» ұғымына 

төмендегідей анықтама беруге мүмкіндік берді, кесте 2:  

Кесте 2 - Отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектеріндегі «Зерттеушілік 

әрекет» ұғымының контент-талдауы 
№ Авторлар Анықтамалар 

1 М.А. 

Утешова 

Зерттеу әрекеті – баланың қоршаған ортасын өз бетінше танып-білуге 

деген табиғи ынтасы негізінде құрылған оқытудың негізгі тәсілі. 

2 Ү.Б. 

Жексенбаева 

Оқушының зерттеушілік әрекеті, зерттеушілік әдебі тұлғаны толық 

қамтитын күрделі кіріктірілген білімі болып табылады дей келе, осы 

екеуінен «зерттеушілік оқыту әдісі» пайда болатынын жазады. 

«Зерттеушілік оқыту» - баланың қоршаған ортасын өз бетінше танып 

білуге деген ынтасы негізінде құрылған оқытудың негізгі тәсілі. Оның 

мақсаты – оқушының адамзаттық мәдениеттің қай саласында 

болмасын, өз бетімен, шығармашылық жаңа іс-әрекет тәсілдерін 

игеруге дайындығы мен қабілетін қалыптастыру. 

 



Кесте 2-нің жалғасы 
3 М.Б. 

Аманбаева 

Зерттеушілік іс-әрекет – жаңалықты оқу үдерісінде анықтауға, 

олардың байланыстары мен қатынастарын орнатуға, нақты фактілерді 

теориялық және эксперименттік тұрғыдан дәлелдеуге, заңдылықтарды 

анықтауға бағытталады. 

4 Н. Сартаева Бастауыш сыныптарда ақпараттық технологияны қолдану оқу 

үдерісін қарқынды жүзеге асыруға және оқушылардың ақпараттық - 

оқу әрекетін, оқу-ойын әрекетін, тҽжірибелік-зерттеушілік іс-

әрекетін, өзбетінше әрекетін ұйымдастыруға мүмкіндік беріп, 

оңтайлы жол ашады деп, - тұжырымдайды. 

5 Ұ.Б. 

Ахатаева 

Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

іс-әрекетін дамытуға даярлауда зерттеу кезеңдерін, зерттейтін 

мәселені көре білуін, мәселеге қатысты болжамды тұжырымдау, 

мақсатты салыстыра, жіктеу, материалды құрылымдау, өздігінен 

бақылау, эксперимент жүргізе алу, өз көзқарасын, идеясының 

дұрыстығын түсіндіре және дәлелдей алу білігін қамтитын 

зерттеушілік әрекетті жүзеге асыру тәсілі ретінде қарастырады [31, б. 

173] 

6 Бертон Р. 

Кларк 

(Burton R. 

Clark, 1997)  

Зерттеу - оқыту-оқу арасындағы қарым-қатынастың идеалды 

тұжырымдамасы оқыту әдісі мен оқыту құралы ретінде қызмет ететін 

зерттеу қызметін көрсетеді.  

7 Д. Берлайн Зерттеушілік әрекет – беймәлімдіктің туындауынан ынтаны 

бәсеңдетпеуге бағытталған әрекет. 

8 А.В. 

Леонтович 

«Зерттеушілік іс-әрекет» туралы білім беру технологиясы ретінде сөз 

ете отырып, оның оқушылардың маманның жетекшілігімен алдын ала 

белгілі болмайтын оқу зерттеушілік міндеттерді орындауын 

болжайды деп тұжырымдайды, мұндағы зерттеушілік міндеттердің 

мазмұны қоршаған әлем объектілері немесе құбылыстары туралы 

түсініктерін қалыптастыруға бағытталған. 

9 Иылдырым 

А., Шимшек 

Х (Yildirim 

A., Simsek, 

H 2008) 

Зерттеушілік іс-әрекет - белгілі бір тұжырымдамалар мен тақырыптар 

аясында ұқсас деректерді жинау және оларды оқырмандар түсінетін 

етіп ұйымдасқан түрде түсіндіру. 

10 Е.Ю. 

Никитина 

 

Шешімі алдын-ала белгілі болмайтын шығармашылықтық, 

зерттеушілік міндетке жауап іздеумен байланысты іс-әрекет. 

11 А.Н. 

Поддьяков 

Зерттеу әрекеті – сырттай қоршаған ортадан жаңа мәліметтер 

іздестіру мен оларды табуға бағытталған әрекет. 

12 Кларк Д.К 

(Clark J.C, 

2006) 

Зерттеу барысында білім алушылардың ғылыми-зерттеу қызметіне 

қызығушылық танытуына мұғалімнің көмектесуі өте маңызды. 

13 Рындак пен 

Салдаева 

(Ryndak, V. 

G., Saldaeva, 

O. V 2019)  

Оқытуда зерттеу әдістерін қолдану мұғалім мен оқушының, 

мұғалімнің жҽне кіші топтың, кіші топтың және оқушының қарым-

қатынасы арқылы жүзеге асырылады. Мұнда мұғалім модератор рөлін 

атқарады. Сонымен қатар, бұл интерактивті оқыту технологиясы 

нақты болжамды мақсаттарға ие. Олардың бірі - оқу процесі сәтті 

болатын жағдай жасау, бұл оқушыға оқу процесінде өзінің білім 

деңгейін жүзеге асыруға, зияткерлік қабілеттерін ашуға мүмкіндік 

береді.  

 



Кесте 2-нің жалғасы 
14 А.И. 

Савенков 

 

Зерттеушілік іскерліктерді қалыптастыруға бағытталған, яғни: 

мәселені көре білу іскерлігі, болжам қою іскерлігі, бақылау іскерлігі, 

кітаппен және өзге ақпарат көздерімен жұмыс істеу іскерлігі, 

эксперимент өткізе білу іскерлігі, ұғымдарға анықтама беру іскерлігі. 

15 Дж. Равен Оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін белгісіздің шешімін іздеу 

бойынша екі субъекттің бірлескен іс-әрекетінің шығармашылықтық 

үдерісі деп анықтайды, оның барысында мәдени құндылықтар 

трансляциясы жүзеге асырылады және оның нәтижесі 

дүниетанымының қалыптасуы болып табылады. 

16 Бахтин М.М. 

(Bakhtin 

1979)  

 

Зерттеушілік қызмет - оқушылар мен мұғалімдердің қызметінде 

диалогты қамтамасыз етеді: басқа адамдармен ынтымақтастық, 

ұжымдық рефлексия арқылы бірлескен шығармашылық жұмыс 

арқылы өзара түсіністік пен ынтымақтастық.  

17 А.С. Обухов  Оқушыларды әлемді және осы әлемдегі өзін танып білуге итермелеу», 

яғни оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін белгісіздің шешімін іздеу 

бойынша мұғалім мен оқушының бірлескен шығармашылықтық 

үдерісі ретінде анықтайды, оның барысында олардың арасында 

мәдени құндылықтар тасымалдануы жүзеге асады, оның нәтижесі 

дүниетанымның қалыптасуы болып табылады. 

18 А.С. 

Чикишева 

Ғылыми сипаттағы ізденістік іс-әрекет, ол құбылыстар, үдерістерді 

түсіндіруге, олардың арасындағы байланыстар мен қатынастарды 

орнатуға, фактілерді теориялық және эксперименттік тұрғыда 

негіздеуге, танымның ғылыми әдістерінің көмегімен заңдылықтарды 

анықтауға бағытталған, нәтижесінде субъективті сипат жеке тұлғалық 

маңызға ие болады. 

19 А.В. 

Хуторской 

Зерттеушілік іс-әрекет – «оқушылардың ғылыми іс-әрекеті» ... «оқу 

іс-әрекетінің белгілері: ол іс-әрекет субъектісімен жүзеге асырылады, 

оның жеке тұлғалық білім беру мүмкіндігі, жеке ерекшеліктері, 

уәждері мен мақсаттары негізінде жүзеге асады; субъект іс-әрекетінде 

субъективті қиындықтар мен мәселелерді туындатады, олар зерттеу 

жүргізуді жүзеге асыру үшін қажетті әдістер, құралдар және өзге 

шарттарды жеткілікті түрде меңгермегендікпен негізделген; жүзеге 

асырылып отырған іс-әрекет түріне сәйкес болып табылатын, субъект 

үшін жаңа білім беру өнімін құруға әкеледі. 

 
Ғалымдардың еңбектерін қарастыра келіп, «зерттеушілік әрекет», 

«зерттеушілік іс-әрекет» ұғымына контенттік талдауды жүргізу барысында 

қорытынды ойлар түйгеніміз - «зерттеушілік іс-әрекет» алдын-ала нәтижесі 

белгісіз бірақ, ізденушілік пен шығармашылық жұмыстар негізінде, 

зерттеушілік міндеттерді шешудің жолдарын қарастыру және оған өзек болатын 

нақты жауаптарды табуға байланысты екеніне көз жеткіздік. Яғни, іс-әрекет 

жекелеген және жалпы зерттеушілік іскерліктерден құралатын оқушы меңгеруге 

тиісті және керектігіне қарай жұмыс жасауда бірнеше рет қайталанатын жүйелі 

әрекет жиынтығы арқылы жүзеге асырылатын қабілеттер ретінде қарастыруға 

болады.  

Отандық ғалымдар құзырет және құзыреттілік жайында төмендегідей 

ойларды түйіндеген. Құзырет – қойылған мақсаттарға жету үшін ішкі және 

сыртқы ресурстарды тиімді іске асыруға дайындық; жеке және қоғамдық 



қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында табысты іс-әрекетке дайындық, 

білім беру жүйесіне әлеуметтік тапсырысты құрайды.  

«Шет тілдерінің сөздігінде» «құзыреттілік» деп – бір нәрсе жайлы ой 

айтуға, беделді әрі салмақты пікірін білдіруге мүмкіндік беретін білімге ие 

болуды айтады. 

Жоғарыда зерттеушілік еңбектерді негізге ала отырып, «құзырет» және 

«құзыреттілік» ұғымдарына салыстырмалы анықтамаларына контент-талдау 

жасалды.  

Кесте 3 - «Құзырет» және «құзыреттілік» ұғымының контент-талдау 

анықтамалары 
Ғалымдар Құзырет Құзыреттілік 

Джадрина 

М.Ж. 

Өзінің бойындағы белгілі бір білімі мен 

дағдысы арқылы шешім қабылдауға 

қатысуға немесе өз бетімен мәселелерді 

шешуге мүмкіндік беретін лауазым 

иесінің жеке мүмкіншіліктері, оның 

біліктілігі (білімі мен тәжірибесі). 

Оқушының мәселелерді өзіндік 

даму, өзіндік басқару, тар 

шеңбердегі білім, икемділік, 

дағдыны пайдалана отырып 

шешумен айрықшаланады. 

Хуторской 

А.В. 

Жеке тұлғаның өзара байланысты 

сапаларының жиынтығы (білім, 

іскерлік, дағды, іс-әрекет тәсілдері), 

олар белгілі бір заттар немесе үдерістер 

шеңберіне қатысты болады және де 

оларға қатысты сапалы өнімді әрекет 

ету үшін қажетті болып табылады. 

Адамның сәйкесінше 

құзыреттерді меңгеруі, игеруі, ол 

оның құзыретке және іс-әрекет 

пәніне деген жеке тұлғалық 

қатынасын кіріктіреді. 

Селевко 

Г.К. 

Құзырет – бұл білім беру нәтижесі, ол 

түлектің дайындығынан, іс-әрекет 

әдістерін, тәсілдерін шынайы 

меңгергендігі, нақты міндеттерді шешу 

мүмкіндіктерінен, білім, іскерлік, 

дағдыларының қоршаған ортаны 

түрлендіру бойынша мақсаттарға қол 

жеткізуге мүмкіндік беретіндей үйлесу 

формасынан көрініс табады. 

Құзыреттілік – бұл жеке 

тұлғаның интегралды сапасы, ол 

адамның жалпы қабілеттілігі мен 

іс-әрекетке дайындығынан 

көрініс табады, ол оқу үдерісі 

мен әлеуметтену үдерісі 

барысында жинақталған білім 

мен тәжірибеге негізделеді және 

де іс-әрекетке өздігімен әрі сәтті 

қатысуына бағытталған. 

Зимняя И.А. Құзырет – білім беру мазмұны құрамдас 

бөліктерінің жиынтығы, оларды оқыту 

үдерісінде меңгеру тәжірибелік іс-

әрекетті нәтижелі жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

Құзыреттілік – бұл өзекті, 

қалыптасатын жеке сапа, ол 

тәжірибелік іс-әрекетте қалыпты 

және қалыптан тыс міндеттерді 

сәйкесінше шешуден ғана емес, 

сондай-ақ адамның әлеуметтік 

тәртібі мен әрекеттерінен де 

көрініс табатын білімдерге 

негізделеді. 

 
«Құзыреттер» және «құзыреттілік» ұғымдарына берілген 

анықтамаларының мазмұнына мән берсек онда, білім алушылардың әртүрлі оқу 

міндеттерді жеңе білу қабілеті, сондай-ақ бағытты жұмыс жасау әрекет 

қызметтерін жүзеге асыруға қажетті білім, іскерліктер мен дағдылар үйлесімінің 

осы формасындағы өзара байланысты жеке қасиеттердің жиынтығы ретінде 

қарастырылған. 



Сондықтан, біздер таңдап алынған зерттеушілік диссертациялық 

жұмысымызда жаңартылған білім беру мазмұны аясында бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру мәселесіне 

бағытталған өзіндік моделімізді құрастырдық және бұл модельдің тәжірибеде 

яғни, шынайы педагогикалық үдерісте жұмыс жасайтындығына көз жеткіздік 

деп айта аламыз. Біздің құрастырған бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру моделі бастауыштағы 

жаратылыстану пәнінің негізіндегі оқу материалдары жүйесімен жүзеге 

асырылды. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастыруға арналған модельде мазмұндық құрылымына – «тұлғалық-

мотивациялық», «танымдық», «іс-әрекеттік» беріліп, зерттеу әрекеті 

оқушыларға меңгерту формалары, көрсеткіштері және дидактикалық құрылым 

ұсынылған. Сондай-ақ, оқушының зерттеушілік құзыреттілігін дамыту 

мақсатындағы мәселені шешуге бағытталған әрекетке бастауыш сынып 

мұғалімінің педагогикалық басшылық жасауы және оқушының зерттеушілік 

әрекетті меңгеруі үдерістерінің өзара байланысы берілген. 

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында жаратылыстану пәнінен 

бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттіліктерін 

қалыптастырудың әдістемесі атты екінші бөлімде оқушыларының зерттеушілік 

құзыреттіліктерін қалыптастырудың әдіс-тәсілдері және жаратылыстану пәнінде 

оқушылардың оқу-танымдық әрекетіндегі зерттеушілік құзыреттілігін жүзеге 

асыру жолдары мен олардың оқу-танымдық іс-әрекетіндегі зерттеушілік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруын анықтауға бағытталған тәжірибелік-

эксперименттік жұмыстардың орындалуы мен оның нәтижелері қарастырылады.  

Бастауыш білім беру деңгейінде оқытылып келген «Дүниетану» пәнінің 

мазмұны өзгертілді. Қазіргі кезеңде бастауыш сыныптарда оқытылып жатқан 

«Дүниетану» оқу пәнінің негізін қоршаған әлемде болып жатқан үдерістердің 

тарихи, географиялық және әлеуметтік түсінігін қалыптастыруға ықпал ететін 

«Тарих», «География» және «Қоғамтану» пәндері құрады да; ал 1-сыныптан 

бастап барлық мектептерге «Биология», «Физика» және «Химия» оқу пәндерін 

оқып-үйренудің бастапқы курсы болып табылатын, сондай-ақ білімнің кез 

келген саласы үшін маңызды зерттеу дағдыларының негіздерін 

қалыптастыратын жаңартылған мазмұндағы «Жаратылыстану» оқу пәні 

енгізілді. 

Зерттеу сабақтары бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік және 

танымдық әрекеттерін дамытуды және маңызды зерттеу дағдыларын алуға 

көмектеседі. Жеке, топтық жұмыстардан тұратын, зерттеу-сабағының түрлі 

кезеңдерінде индуктивті және дедуктивті зерттеу түрлері сабақ барысында 

жүзеге асады. 

Білім алушылардың зерттеу жұмысы жалпы білім беретін мектептегі оқу 

үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Оқушылармен ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда келесі 

бағыттарды анықтауға болады:  

- сабақ жүргізу, оқушылармен білім беру үдерісінде ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу, ғылыми-зерттеу сипатында жүргізілетін ғылыми-зерттеу 

жұмыстары;  



- ұйымдастыру-бұқаралық іс-шаралар (олимпиадалар, ғылыми-

тәжірибелік конференциялар және т.б.);  

- сабақтан кейін ғылыми-зерттеу жұмыстары.  

Зерттеушілік іс-әрекеттің табысты болуының көрінісі ол жеке оқушы 

тұлғасында көрініс тапқан сапаларымен байланыстығы арқылы қамтамасыз 

етіледі: ынталылақ, бастамашылдық, жеке өзіндік, зерттеушілік міндеттерді 

шешудегі қызығушылық, жетілген зияткерлік қабілеттер, таным әдістерін 

меңгеруі және ажырата білуі, айқын мақсат қою, міндеттерді шешу 

барысындағы ұйымдастырылып, атқарылатын жұмыстардың жүйелілігі мен 

бірізділігін құру, әрі олардың орындалуын іске асыру, мән берушілік және 

бақылап, байқағыштық. Оқушысының жас және сыныптық ерекшелігіне сәйкес 

келетін зияткерлік қабілеттіліктер ізденушілік пен шығармашылықтық, 

қалыптан тыс міндеттердің шешімін табуға, салыстырмалы түрде 

қолжеткізілген нәтижелерді кері байланыстар жасауға мүмкіндік береді деп 

түйіндейді. 

Оқушылардың зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастыру мәселесін 

қарастырып, танып, түсіну барыстарында ең алдымен зерттеуге алынған 

нысанның құнды болып табылуы және ол оқушылардың субъекттік көзқарастық 

түсінік ұстанымын құзыреттіліктерін қалыптастыру қажеттілігі бола алатына 

негіз болуы керек. Сонда ғана ол белсенді іс-әрекетке көшеді және оқу-

танымдық үдерісі әрекетінде өзін-өзі анықтауы арқылы жеке ұйымдастыруға 

қабілеттілігі, оның нәтижелеріне кері байланыстары, өзін-өзі бақылау, әрі осы 

үдерісті өз бетімен реттей алу қабілеті көрініс табады. 

Осы диссертациялық зерттеу жұмысымыздың эксперименттік жұмысы 

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының Өскемен қаласы бойынша білім 

бөлімінің «№15 орта мектеп» КММ-де; «Шәкәрім атындағы №1 орта мектебі» 

КММ-де; «Зәки Ахметов атындағы №16 орта мектебі» КММ-де; «№46 орта 

мектебі» КММ-де  2-4 сынып оқушыларына жүргізілді. Эксперименттік 

жұмысқа барлығы 345 оқушы, 32 бастауыш сынып мұғалімі қатысты (оның 15-і 

сараптамалық топ, ал 17-уі бақылау тобының мұғалімдері). Эксперименттік 

топқа 172 оқушы, бақылау тобына 173 оқушы қатысты. 

Эксперимент жұмысының мақсаты: жаңартылған білім мазмұнында 

бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігінің деңгейін 

анықтап, ұсынылған әдістеме арқылы оны қалыптастыру және тиімділігін 

математикалық статистикалық әдістер арқылы тексеру. 

Эксперименттік жұмыс 3 кезеңнен тұрды: 

Анықтаушы экспериментте бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік құзыреттілігі қалыптасуының алғашқы (төменгі, орта, жоғары) 

деңгейлері анықталды. Ол үшін тұлғалық-мотивациялық, танымдық, іс-

әрекеттік құрылымдарын анықтау бойынша келесідей жұмыстар жүргізілді: 

Сауалнаманың келесі сұрағы «Жаратылыстану бойынша оқушыларда 

зерттеушілік құзыреттілігін дамытуды қай сыныптан бастап іске асырған жөн» 

дегенге мұғалімдер өз ойларын білдіре отырып, зерттеушілік құзыреттілікті 

дамытуды 1-4 сыныптан бастау қажет деп есептейді, себебі бұл кезеңде 

оқушылар 11 сыныпқа дейін орындауға тиісті басты талаптардың негізі 

қаланады деп ойлайды. 



Сауалнама жүргізу, бақылау, педагогикалық тәжірибені жалпылау 

арқылы, жаратылыстану пәнін өткізуде мұғалімдерінің жұмысын талдау 

нәтижесінде алынған педагогикалық тәжірибе нәтижелерін қорытындылай 

отыра, мұғалімдер танымдық әмбебап әрекеттерді қалыптастыру саласы 

бойынша толық емес теориялық және әдістемелік білімге ие екендігі 

айқындалды, ол өз кезегінде оқушыларда зерттеушілік құзыреттіліктің төмен 

болуына себепкер болатындығын көрсетті.  

Осылайша, жаңартылған білім мазмұнын талдау арқылы бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру үшін оның тұлғалық-

мотивациялық, танымдық, іс-әрекеттік құрылымдарын қалыптастыру қажеттігі 

анықталды. Мұғалім жұмысы тәжірибесі негізінде алынған зерттеу нәтижелері 

тұлғалық-мотивациялық, танымдық, іс-әрекеттік құрылымдары арқылы 

оқушылардың зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру міндеті әрқашан әрбір 

сабақта жүзеге аса бермейтіндігін көрсетті. Қорыта келгенде, көпжылдық 

тәжірибе мен жаңа ақпарат көздерін зерттеу, анықтаушы эксперименттен алған 

нәтижелеріміз оқушылардың зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастыру 

үрдісі кешенді жүруі қажет екенін дәлелдеп отыр. 

Жаңартылған білім беру мазмұнында бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік құзыреттілігін біз ұсынған әдістеме арқылы қалыптастыру үшін 

қалыптастырушы эксперимент өткіздік. 

Кесте 4 - Қалыптастырушы экспериментінде жаңартылған білім беру 

мазмұнында бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін әр 

құрылымын қалыптастыру үшін орындалған жұмыстар, қолданған әдістер мен 

тәсілдер және формалар 

Құрылым Орындалған 

жұмыстар 

Әдістер мен тәсілдер Формалар 

Тұлғалық-

мотивациялық 

- Жарыстар;  

- «Үздік жоба» 

сайысы. 

- Проблемалық (мәселелік) 

оқыту;  

- - Болжамдар әдісі;  

- -Түсіндірмелі-

иллюстрациялық әдіс;  

- «Клок Бадис» немесе төрт 

оқушыға кездесу белгіле әдісі; 

- «Тимбилдинг» әдісі; 

- Сэйм-Бат-Дэфэрэнт (Бірдей 

бірақ басқа) әдісі; 

- «Бумеранг» тәсілі;  

- «Дұрыс және қате 

тұжырымдар», немесе «Сіз 

сенесіз бе» тәсілі. 

Сабақ және сабақтан 

тыс оқыту 

формалары: 

- Жаратылыстану 

сабағы; 

- Зерттеу-сабағы; 

- Олимпиадалар; 

- Үйірме 

жұмыстары;  

- Пәндік апталықтар, 

онкүндіктер, 

айлықтар; 

- Экскурсия; 

- Байқау 

- Көрмелер; 

- Танымжорықтар 

(мұражай, 

кітапхана); 

- Мұражай; 

- Коллекциялау 

Танымдық - «Жас 

зерттеуші» 

арнайы 

бағдарламасы; 

- Бастауыш 

сынып 

оқушыларымен 

зерттеушілік іс-

- - Ұғымдарға анықтама беру; 

- «Графикалық оқу» әдісі; 

- «Филфорд» әдісі; 

- «Тікелей радиоэфир» 

стратегиясы; 

- Сын тұрғысынан ойлау; 

- Эссе жазу; 

- Сыни ойлау; 



әрекетті 

ұйымдастыру 

бойынша 

жадынама. 

- Салыстыру тәсілі; 

- «Жіңішке және жуан 

сұрақтар» кестесі; 

- Сипаттау. 

Іс-әрекеттік - «Жоба жазып 

үйренемін» 

жұмыс дәптері; 

- Жаратылыстану 

пәні бойынша 

жобалар жасау. 

- Жоба әдісі;  

- Бақылау; 

- Зерттеушілік әдісі; 

- «Интеллектуалдық гол» 

ойыны;  

- «Кластер» тәсілі; 

- «Инсерт» тәсілі; 

- «Синквейн» тәсілі; 

- Эксперимент. 

 
Оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру 2 бөлімнің 2.1, 

2.2 бөлімшелерінде көрсетіліп, сипатталған әдіс-тәсілдері, сабақта және 

сабақтан тыс білім беру формалары, 2,3,4 сыныптарға арналған «Жас 

зерттеуші» үйірмесі мен жұмыс дәптері және т.б. арқылы жүзеге асырылды. 

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзіреттілігінің танымдық 

құрылымын қалыптастыруда 1-4 сыныптарға құрастырған «Бастауыш сынып 

оқушыларымен зерттеушілік іс-әрекетті ұйымдастыру бойынша «жадынаманы» 

пайдаландық. Бұл жадынама оқушыларға зерттеу жұмыстарын қалай орындауға 

болатындығы туралы ақпарат берді. Ол оқушылардың алдында үнемі жатты 

және ұмытқан жағдайда қайта ашып, еске түсіруге мүмкіндік берді. Әрине, бұл 

жадынамамен жұмысты оқушылардың онымен жұмыс жасауға дағдыланғанға 

дейін түсіндіріп отырдық.  

Қорытындылай келе, ғылыми зерттеу жұмысы болып табылатын 

диссертациялық жұмысты орындау барысында көкейкесті мәселесі ретінде 

табылған ол - қазірігі жаңартылған білім беруде бастауыш сынып оқушылардың 

зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың өзектілігіне арналған. Зерттеуге 

арналған жұмыста теориялық талдаулар жүргізу барысында бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік әрекетін ұйымдастырудың өзіндік ерекшелігі мен 

әдіснамалық негіздерінің жүйесіне сүйене отырып, зерттеушілік құзеттіліктерін 

қалыптастырудың педагогиканың әдістері мен қазіргі бастауыш білім беру 

жүйесіндегі тәжірибесі және оқушы меңгеретін зерттеушілік құзыреттілігі 

ретінде қарастырылады. 

Ұсынылған болжамды дәлелдеген зерттеу жұмысының нәтижесі 

төмендегідей қорытынды жасауға мүмкіндік берді:  

1. Зерттеуге алынған диссертациялық тақырып бойынша Отандық және 

алыс, жақын шетелдік ғалымдардың осы мәселе бойынша арнайы зерттеуге 

арналған ғылыми еңбектері салыстырмалы түрде талданып, қарастырылып, 

қазіргі біздің жаңартылған бастауыш білім беру жағдайында оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне қарай зерттеушілік әрекеттерін ұйымдастыру арқылы олардың 

зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастырудың ғылыми-теориялық тұрғыда 

негізделеді. 

2. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастырудың ерекшеліктері психологиялық, педагогикалық ғылыми 

еңбектерге жасалған талдаулар негізінде теориялық тұрғыда анықталады. 



Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру 

бағытындағы зерттеулерді талдау барысында, оқу-танымдық және ғылыми-

танымдық зерттеушілік іс-әрекеттерді ұйымдастыру олардың ерекшеліктеріне 

негізделуі қажеттігін көрсетеді. 

3. Ғылыми еңбектердегі «зерттеушілік», «құзыреттілік», «зерттеушілік 

құзыреттілік» ұғымдарының кешенді және жүйелі зерттеу нәтижесінде 

нақтылануы негізінде оның мәні мен құрылымы ашылды. «Зерттеушілік 

құзыреттілік» ұғым ретінде жеке тұлғаның ақыл-ой дамуының жеткілікті 

деңгейімен және оны жүзеге асыру бойынша білім беруде оқыту үдерісінде 

және оқу-танымдық және ғылыми-танымдық зерттеу жұмыстарында жүзеге 

асырылатынымен сипатталатын, ізденімпаздық пен шығармашылық іс-әрекеттің 

нәтижесі ретінде қарастырылады. 

4. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастырудың жүйелілік, тұлғаға бағдарланған, іс-әрекеттік, құзыреттілік 

тұғырларын негізге ала отырып, оқушылардың өзін-өзі ұйымдастыру мен 

жүзеге асыруға қойылатын талаптар түрінде оқушылардың зерттеушілік 

құзыреттілігін қалыптастыру дамыта оқыту, ғылымилық, өмір мен практиканың 

байланысы, жүйелілік және бірізділік, проблемалық, субъектілік, зерттеушілік 

іс-әрекетті өзі ұйымдастыру ұстанымдарыы басшылыққа алынған құрылымдық-

мазмұндық моделі жасалды. Ұсынылған модель негізінде бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру үдерісінің өзара 

байланыстағы және өзара тәуелділіктегі тұлғалық-мотивациялық, танымдық, іс-

әрекеттік компонентердің мазмұнымен анықталады.  

5. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастырудың тиімділігін эксперименттік тексеруден өткізу. 

Эксперименттік жұмыс Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының 

Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№15 орта мектеп», «Шәкәрім 

атындағы №1 орта мектебі», «Зәки Ахметов атындағы №16 орта мектебі», «№46 

орта мектебі» жүргізіліп, бастауыш сынып оқушыларына жаратылыстану 

пәнінен даярланған оқу-танымдық және ғылыми-танымдық зерттеушілікке 

арналған бағдарламасы мен тапсырмалар жүйесі мен әдістемелік құралын 

пайдаланып, оқушылардың зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруға 

мүмкіндік туғызылды. Қалыптастырушы эксперимент барысында алынған 

эксперименттік топтағы көрсеткіштер деңгейі анықтаушы кезеңдегіден 

әлдеқайда жоғары болды. Жүргізілген математикалық-статистикалық өңдеу 

алынған нәтижелердің дұрыстығын көрсетті, бұл біздің әдістемелік қамтамасыз 

етуіміздің нәтижесін көрсетеді Тәжірибелік-эксперимент жұмысының тиімділігі 

бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру 

әдістемесінің айтарлықтай нәтижелі болғандығына көрсетіп, алға қойған 

болжамымыздың дұрыстығына көз жеткізілді.  

Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша төмендегідей ұсыныстар 

жасалады: 

- бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастыру үшін зерттеу жұмысын жасау құзыреттіліктерін жетілдіруді 

әдістемелік тұрғыда жетілдіріп, мұғалімдермен арнайы семинарлар, вебинарлар 

ұйымдастыру;  



- бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастыру оқу-танымдық және ғылыми-танымдық зерттеу іс-әрекеттерді 

ұйымдастыру үшін мұғалімдерге интернет платформаларын, цифрлы 

технологияларды тиімді пайдаланудың әдістемесін меңгертуге мақсатты 

дайындықтан өткізу; 

- бастауыш сыныптарда оқытылатын барлық жеке пәндер бойынша 

(әдебиеттік оқу, математика, қазақ тілі, дүниетану, көркем еңбек, ағылшын тілі 

т.б.) оқушылардың зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастыруға арналған 

зерттеулерді жүргізсе; 

- бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік жұмыстарына арналған 

жеке пәндер бойынша арнайы жұмыс дәптерлері жасалып, тәжірибеге ұсынылса 

– деген ұсыныстарымызды айтамыз. 

Аталған зерттеу нәтижелері орта мектептің бастауыш деңгейіндегі 

мәселесіне арналған жұмыстарды жетілдіруге және осы бағыттағы жаңа 

зерттеулер жүргізуге негіз бола алады деп есептейміз. 

Зерттеу мәселесі күрделі болғандықтан, оның барлық салаларын 

жеткілікті дәрежеде қамту мүмкін емес, сондықтан қарастырылып отырған 

мәселе толығымен шешімін тапты деуге болмайды. Болашақта бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруды тәжірибемен 

тығыз байланыста қарастыру, бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-

әрекетін ұйымдастыруды негізгі буынмен сабақтастық тұрғысында қарастыру, - 

қажет деп санаймыз. 

 


