
6D010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» 

мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін 

қорғауға ұсынылған Ахатаева Ұлсана Борашқызының «Болашақ 

мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін 

дамытуға даярлау» атты тақырыбындағы диссертациялық жұмысының 

 

АҢДАТПАСЫ 

 

Зерттеудің көкейкестілігі. Қазіргі таңда қоғамдағы қарқынды 

өзгерістер бүгінгі заман тұлғасынан шығармашылықпен ойлауға қабілетті, 

өзіндік пікірі мен бастамашылдық сияқты жаңа сапалардың болуын талап 

етеді. Бұл өз кезегінде жоғары оқу орындарында маман даярлауда оларды 

дамыту ғана емес, сонымен бірге қазіргі қоғамның интеллектуалдық әлеуетін 

сақтап қалуға ықпалын тигізетінін түсіну қиын емес. Елімізде қабылданған 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020- 

2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында: «Қазақстандық білім 

мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру және 

жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу және оқыту», - 

деп көрсетілген. Аталған мақсаттарды жүзеге асырудың көзі жоғары оқу 

орнында болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлау болып табылады. 

Болашақ мамандарды даярлауға қойылатын талаптың бірі бүгінгі 

қоғамдық сұранысқа жауап беретіндей білімді меңгерумен қатар, өмірлік 

тәжірибеде қолданудың әдістемесін жетік білу үшін шығармашылық 

ізденіске түсе білетін тұлғаны қалыптастыру болып табылады. 

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында: 

құзыреттілік – оқу процесінде алған білімді, шеберлік пен дағдыны кәсіби 

қызметте практикалық тұрғыда пайдалана білу қабілеті, - деп көрсетілген. 

Зерттеу тақырыбымыз тұрғысында жоғары оқу орнында білім алушылар 

барлық кәсіби қызмет түрлерін меңгере отырып, ғылыми-зерттеушілік білім 

беруді шешудегі шығармашылық ізденістер, педагогикалық тәжірибені 

зерттеу, рефлексия, жобалау, диагностика жүргізу мәселесіне басымдық 

берілу қажет. 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік 

орталығы ұсынған Мұғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасында: 

«Білім беру бағдарламаларын әзірлеу барысында оқушылардың бойында 

қалыптастыруға қажетті дағдылар», - айқындалған. Бүгінгі жоғары оқу 

орнында білім алушылар келешек мұғалім болғандықтан солардың ішінде 

біздің жұмысымызға тікелей қатысты ғылыми-зерттеу, сын тұрғысынан 

ойлау, білімді шығармашылық тұрғыда қолдана білу қабілеті, проблемаларды 

шешу қабілеті дағдыларын университет қабырғасында меңгерту қажет деп 

есептейміз. 

Біз қарастырып отырған болашақ мамандарды бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлау нақты зерттеу 

объектісі болмағанымен, жалпы болашақ бастауыш сынып педагогтерін 



даярлау, олардың зерттеушілік құзыреттіліктерін дамыту мәселелері 

әрқырынан талдағанына зерттеу барысында көз жеткізілді. Теориялық 

еңбектерді зерделеу нәтижесі психология мен педагогика ғылымдарындағы 

зерттеушілік іс-әрекет мәселесінің ғылыми бағыттарының сипаттарын білуге 

мүмкіндік берді. 

Болашақ бастауыш сынып мамандарын даярлау мәселесінің 

психологиялық және педагогикалық астарлары: Қ.Б.Жарықбаев, Х.Т. 

Шерьязданова, А. Ерментаева, М.Қ. Бапаева, К.А. Абульханова, Р. Қоянбаев, 

Т.С. Сабыров, А.Е. Әбілқасымова, А.Қ. Рысбаева, Б.Т. Кенжебеков, Б.А. 

Тұрғынбаева, А.С. Амирова, К.Ж. Бұзаубақова, М.З. Джанбубекова, Қ.М. 

Нағымжанова, С.А. Нұржанова, А.Ш. Байтоқаева, Г.К. Баймукашева, Г.А. 

Байдан, Б. Барсай, Н.С. Қатаев, Н.Ф. Сморгунова, М.В. Дедловская, Е.Г. 

Диканова, А.Қ. Мошқалов, А. Сыздықбаева, К. Мулдабекова, А.С. Касенова, 

Г.Т. Абдуллина, М.Н. Оспанбекова, Т.Б. Кенжебаева, Ж.Б. Абишев, И.Н. 

Аляева сияқты ғалымдар еңбектерінің түйінді мәселесі болған. 

Зерттеушілік іс-әрекетті философиялық тұрғыда зерттеген ғалымдар т.б. 

еңбектері жұмысымыздың әдіснамалық негіздерін құрайды. Шығыс 

ғұламалары Аристотель, Әл-Фараби, философтар Ф. Бэкон, Р. Декарт, Дж. 

Локк, И. Кант, С.Л. Франк, Д. Маккинон, А.Ф. Осборн, А.М. Селезнев, И. 

Тейлор, Э.Г. Юдин, Т. Ғабитов, Ә. Нысанбаев, Қ. Әбішов, Д. Кішібеков, Г.А. 

Кактаева, әдіснамашы ғалымдар В.В. Краевский, А.М. Новиков еңбектерінің 

зерттеушілік іс-әрекет мәселесінің әдіснамасы арқауы болған. 

Зерттеушілік іс-әрекетті тәжірибе арқылы дәлелдеу қажеттігі 

А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов және т.б. 

еңбектерінде қарастырылған. 

Болашақ мамандардың оқушылардың зерттеушілігін дамыту қоғамның 

барлық кезеңінде де педагогика ғылымының көкейкесті мәселесі ретінде 

бүгінгі күнге дейін Қазақстанда, ТМД және шетел ғалымдарының 

еңбектерінде зерттеліп келеді. ТМД көлемінде психолог ғалымдар А.Н. 

Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, А.Н. Поддъяков, И.А. Зимняя мен Е.А. 

Шашенкова, Н.Н. Ставринова, А.И. Савенков, Д. Берлайн, В.В. Давыдов, 

Н.В. Сычкова мен П.Ю. Романов, В.А. Петровский, В.В. Селиванов, В.П. 

Зинченко, отандық психологтар Ж.И. Намазбаева, С.М. Жақыпов, Н. 

Тоқсанбаева, М. Мырзатаева және т.б. атап өтуге болады. 

Болашақ мамандар мен бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

іс-әрекетін дамытуды әрқырынан отандық педагог ғалымдар мен әдіскер- 

ғалымдар: Ш.Т. Таубаева, Н.С. Амелина, З.А. Исаева, Р.С. Рахметова, Қ. 

Аймағамбетова, Ү.Б. Жексенбаева, А.Е. Жұмабаева, Ж. Сардарова, Б.Н. 

Кадірова, Г.И. Уайсова, Г.Т. Садуақас, С.С. Измуханбетова, А.Б. Ибашова, 

А.М. Текеcбаева, Р.Қ. Қарсыбаева, А.М. Жубандыкова, Н.Ғ. Даумов, Н.Т. 

Сартаева, т.б. еңбектерінде қарастырылған. 

Сонымен ғылыми әдебиеттерді аналитикалық зерттеу және қорытып 

талдау нәтижесінде айқындалған ізденіс бағыттардың жиынтығы 

педагогикада ғасырлар бойы зерттеушілік іс-әрекеттің педагогикалық негізін 

құруға мүмкіндік беретін теориялық базаның кезеңдермен жинақталғанын 



көрсетеді. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге жасалған талдаулар 

барысында Қазақстандағы бастауыш мектептердегі оқушылардың 

зерттеушілік іс-әрекетті дамыту мәселесінің ғылыми-педагогикалық және 

әдістемелік тұрғыда әрқырынан зерделенгеніне көз жеткізілді. 

Білім саласында жүріп жатқан өзгерістер әлемдік білім кеңістігіне 

енудің алғышарты ретінде бастауыш сыныптарда оқушылардың зерттеушілік 

іс-әрекетпен айналысуына, сыни ойлауға, проблеманы шешуге, білімді 

дайын күйінде бермей, белсенді іс-әрекетке түсуіне басымдық берілуі осы 

аталғандарды іске асыратын бәсекеге қабілетті болашақ мамандарды даярлау 

міндетін жүктейді. 

Алайда, ғылыми-зерттеу жұмыстары мен педагогикалық-әдістемелік 

әдебиеттерге жасалған талдаулар, нәтижеге бағытталған білім беруді мақсат 

етіп отырғандықтан, оны жүзеге асыратын болашақ мамандарды бастауыш 

сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлау мәселесі 

арнайы қарастырылмағандығы айқындалды. 

Осы тұрғыдан алғанда: 

- Қазіргі қоғам сұранысынан туындап отырған бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамытудың қажеттігі мен білім 

парадигмасының өзгеруіне сәйкес оларды ұйымдастыруға даяр болашақ 

мамандарды дайындау мәселесінің арасында; 

- мектеп оқушыларымен бастауышта оқытылатын барлық пәндер 

бойынша зерттеушілік іс-әрекетті ұйымдастырудың талап етілуі мен 

болашақ мамандарды олардың бұл әрекеттерін дамытуға даярлаудың 

әдістемелік жағынан қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі арасындағы қарама- 

қайшылықтардың бар екендігі анықталды. 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі және аталған қарама-қайшылықтардың 

шешімін іздестіру зерттеу мәселесін айқындап, диссертациялық жұмыстың 

тақырыбын «Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлау» деп таңдауымызға негіз болды. 

Зерттеудің мақсаты: болашақ мамандарды бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлаудың ғылыми- 

теориялық-әдіснамалық негіздерін айқындау, әдістемесін жасап тиімділігін 

эксперимент арқылы дәлелдеу, ғылыми негізделген ұсыныстар беру. 

Зерттеудің нысаны: жоғары оқу орнындағы оқыту үдерісі. 
Зерттеудің пәні: кәсіби білім алу барысында болашақ мамандарды 

бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлау. 

Зерттеудің ғылыми болжамы: егер, болашақ мамандарды бастауыш 

сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлаудың 

теориялық-әдіснамалық негіздері айқындалып, құрылымдық-мазмұндық 

моделі мен әдістемесі дайындалып ЖОО білімдік үрдісіне енгізілсе, онда 

студенттердің оқушылардың оқу әрекетіндегі табыстылығын қамтамасыз 

ететін зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлығының тиімділігі артады, 

өйткені арнайы жүргізілетін білімдік және тәжірибелік жұмыстар олардың 

аталмыш сапасының дамуына мүмкіндік береді. 

Зерттеудің міндеттері: 



1. Жоғары білім беру жүйесінде болашақ бастауыш сынып мамандарын 

даярлау мәселесінің теориялық негіздерін айқындау; 

2. «Зерттеу», «зерттеушілік іс-әрекет» ұғымдарының мәнін нақтылау; 
3. Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

іс-әрекетін дамытуға даярлаудың психологиялық-педагогикалық еңбектерде 

зерттелуін айқындау; 

4. Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

іс-әрекетін дамытуға даярлаудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасау; 

5. Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

іс-әрекетін дамытуға даярлаудың әдістемесін дайындау және тәжірибелік- 

эксперимент арқылы тиімділігін тексеру. 

Зерттеудің жетекші идеясы: болашақ мамандарды бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлығы олардың 

тұлғалық сапасы, жалпы кәсіби дайындығының ізденушілік элементі ғана 

емес, бұл үдерісті табысты ететін негізгі фактор болып табылады. 

Зерттеу теориялық және әдіснамалық негіздері: тұлғаның іс-әрекетте 

қалыптасуы туралы философиялық, психологиялық, педагогикалық ілімдер, 

тұжырымдамалар, ақыл-ой іс-әрекетін сатылап қалыптастыру теориясы; 

рефлексия; өзін-өзі дамыту туралы тұжырымдамалар; тұлғалық-бағдарлы 

оқыту тұжырымдамасы, инновациялық технологиялар туралы педагогика 

мен психологиядағы теориялық қағидалар, ақпараттық құзыреттілікті 

қалыптастыру туралы ғылыми тұжырымдамалар, оқытудың дидактикалық 

заңдары мен принциптері. 

Зерттеу көздері: философтардың, педагогтар мен психологтар 

еңбектері; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жоғары 

және көпсатылы оқу орындарының оқу үдерісіне байланысты ұсынған 

құжаттары (тұжырымдамалары, кешенді бағдарламалары, оқулықтар мен 

оқу-әдістемелік құралдар, электрондық оқу құралдары), педагогиканың 

ғылыми жетістіктері мен озық тәжірибелері; ресми материалдар мен 

құжаттар (Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңы, «Қазақстан 

Республикасы білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы»), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің нормативті құжаттары, университеттік білім беру жағдайында 

оқыту үдерісін ұйымдастыру бойынша жинақталған әлемдік озық 

тәжірибелер және автордың педагогикалық, ғылыми іс-тәжірибелері алынды. 

Зерттеу әдістері: 

- Теориялық әдістер: ғылыми-теориялық әдебиеттерді талдау, жинақтау, 

контент-талдау, құрылымдау, ассоциациялау, қорытындылау, салыстыру, 

нақтылау, нәтижелерді жобалау; 

- эмпирикалық әдістер: ойша эксперимент, сауалнама жүргізу, бақылау, 

диагностика, педагогикалық эксперимент, статистикалық алынған 

нәтижелерді математикалық-статистикалық өңдеу, мониторинг, сараптау. 

Зepттeу бaзacы: тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар Оңтүстік 

Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті мен Халықаралық 

гуманитарлық-техникалық университеті «5В010200 - «Бастауышта оқыту 



педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының студенттерімен жүргізілді. 

Эксперименттік-тәжірибелік жұмыстарға барлығы 120 студент қатысты, 

оның 61 студенті эксперимент тобы және 59 студенті бақылау тобы ретінде 

алынды. 

Зерттеудің негізгі кезеңдері: 

Бірінші кезеңде (2017-2018 ж.ж.) білім саласында жүріп жатқан 

өзгерістерге орай болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлау мәселесінің өзектілігі 

айқындалып, осы мәселеге қатысты шетелдік және отандық ғылыми- 

теориялық, әдістемелік еңбектер таңдалып, мәселенің зерттелуі мен жоғары 

білім жүйесіндегі тәжірибенің жай-күйіне талдау жасалуы барысында 

зерттеудің теориялық негіздері; зерттеу тақырыбы және ғылыми аппараты 

анықталды. 

Екінші кезеңде (2018-2019 ж.ж.) зерттеудің ғылыми болжамына сәйкес 

жоғары білім беру жүйесінде болашақ мамандарды бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлаудың ерекшеліктері 

анықталып, құрылымдық-мазмұндық моделі жасалды. Зерттеу тақырыбының 

тиімділігін арттыратын тәжірибелік-экспериментке арналған арнайы курс 

бағдарламасы мен әдістемесі әзірленді. 

Үшінші кезеңде (2019-2020 ж.ж.) зерттеу барысында болашақ 

мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін 

дамытуға даярлауға бағытталған арнайы курс бағдарламасы, оқу-танымдық 

зерттеу мен ғылыми зерттеу тапсырмаларының практикаға ендірілуі 

белгіленген зерттеу базаларында тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарда 

сынақтан өткізілді. Тәжірибелік-эксперимент барысында алынған нәтижелер 

сарапталып, статистикалық тұрғыда өңделіп, диссертация түрінде рәсімделді. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі: 

1. Жоғары білім беру жүйесінде болашақ бастауыш сынып мамандарын 

даярлау мәселесінің теориялық негіздері айқындалды; 

2. «Зерттеу», «зерттеушілік іс-әрекет» ұғымдарының мәні нақтыланды; 

3. Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

іс-әрекетін дамытуға даярлаудың психологиялық-педагогикалық еңбектерде 

зерттелуі айқындалды; 

4. Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

іс-әрекетін дамытуға даярлаудың құрылымдық-мазмұндық моделі әзірленді. 

5. Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

іс-әрекетін дамытуға даярлаудың оқу-әдістемелік кешені дайындалды. 

Зерттеу жұмысының тәжірибелік маңыздылығы: 

1. Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

іс-әрекетін дамытуға даярлаудың әдістемелік кешені: болашақ мамандарға 

арналған «Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін 

дамыту» тақырыбындағы арнайы курс бағдарламасы; бастауыш сынып 

оқушыларына арналған «Зерттеу алгоритмі» атты күнделік-дәптері мен 

«Бастауыш сыныптарда әдебиеттік оқу пәнінен шығармашылық 

тапсырмалар» атты әдістемелік құралы дайындалды. Зерттеу нәтижелерін 



жоғары және орта арнаулы педагогикалық оқу орындарында, жалпы орта 

білім беретін мектептерде, біліктілікті арттыру орталықтарындағы білім беру 

үдерісінде пайдалануға болады. 

Қopғaуғa ұcынылaтын қaғидaлap: 

1. Жоғары оқу орнында болашақ мамандарды даярлау үдерісі 

психологиялық, педагогикалық зерттеу еңбектерінде қарастырылып келеді. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің психологиялық даярлығы 

субъектіліктің мәндік сипаттамалары мен тұлғаның қасиеттері 

қалыптасуында қоғаммен, ортамен өзара әрекеттерінің күрделі динамикалық 

жүйесі екенін түсінуге жағдай жасалады. Болашақ мамандардың оқу- 

танымдық қызметі зерттеушілік ізденуімен, оның ішінде мәселелерді болжай 

білуімен, проблеманы шешуімен ерекшеленеді. Студенттердің белсенділігін, 

ізденімпаздығын, шығармашылық қабілеттерін дамытатын, оқу-танымдық 

зерттеу мен ғылыми-зерттеу жұмысы бағытында мамандар даярлау мәселесі 

теориялық-әдіснамалық тұрғыда негізделеді. Осы бағыттағы зерттеулер 

біздің зерттеу жұмысымыздың теориялық негізін құрайды. 

2. Зерттеушілік іс-әрекет алдымен жобалауды қажет етеді. Зерттеушілік 

іс-әрекетті жобалау ұзақ уақытты қажет ететін үдеріс, сондықтан болашақ 

мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін 

дамытуға даярлау үшін студенттердің білімі мен білігін зерттеушілік 

тұрғысынан ұйымдастырып, теорияны тәжірибемен байланыстыра шешуге 

басымдық беріліп, қажет біліктерін нақтылауға мүмкіндік туғызылады. 

«Зерттеу», «зерттеушілік іс-әрекет» ұғымдарының психологиялық- 

педагогикалық тұрғыда нақтыланған мәні мен оның сипаты зерттеу 

жұмысымыздың теориялық негізі болып табылады. 

3. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамытуды 

оқыту үдерісінде іске асыру, бірлескен іс-әрекет пен қарым-қатынастың 

субъектілік дамуын, яғни оқушының логикалық ойлауын, қиялын жетілдіріп, 

жаңа зерттеу нысанын жоспарлайды, оның жолдарын қарастырады. 

Зерттеушілік әрекетті ұйымдастыру оқыту үдерісінің тұтастай жүйесін 

белгілі бір сипаттамаларымен, логикалық құрылымымен және оның жүзеге 

асыру үдерісімен реттеуді білдіреді. Болашақ мамандардың бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлығы оның кәсіби 

дайындығының бір бөлігі ретінде қарастырылып, оқу-зерттеушілік пен 

ғылыми-зерттеушілік әрекетті ұштастыруға мүмкіндік туғызатындай 

психологиялық-педагогикалық біліммен қаруландыратын, теориялық 

негіздемесі жаңа тұрпаттағы педагогтің кәсіби сапасының көрсеткіші ретінде 

алынады. 

4. Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

іс-әрекетін дамытуға даярлауда ғылыми-теориялық және ғылыми-әдістемелік 

әдебиеттерге жүргізілген контенттік талдау, болашақ маманның зерттеушілік 

іс-әрекетті дамытуға даярлауда басшылыққа алатын тұғырларын, 

принциптерін, әдістерін, компоненттерін, өлшемдері мен көрсеткіштерін 

айқындауда басшылыққа алынып, оның құрылымдық-мазмұндық моделін 

құрастыруға негіз болды. Болашақ мамандарды бастауыш сынып 



оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлаудың өлшемдері 

мен компоненттері өзара бір-бірімен тығыз байланыста аталған даярлықтың 

негізгі құрылымын көрсетеді. 

5. Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

іс-әрекетін дамытуға даярлауда жоғары оқу орнының педагогикалық 

үдерісіне болашақ мамандарға арналған «Бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік іс-әрекетін дамыту» тақырыбындағы арнайы курс 

бағдарламасынан, бастауыш сынып оқушыларына арналған «Зерттеу 

алгоритмі» атты күнделік-дәптері мен «Бастауыш сыныптарда әдебиеттік оқу 

пәнінен шығармашылық тапсырмалар» атты әдістемелік құралынан тұратын 

әдістемелік кешенді тәжірибеге енгізуімен іске асырылады. 

Зepттeу нәтижeлepiнiң дәлeлдiлiгi мeн нeгiздiлiгi: зерттеудің ғылыми- 

педагогикалық негіздерімен, зерттеу пәніне сәйкес қарастырылған 

педагогикалық технологиялардың сараланып қолданылуымен, тәжірибелік- 

эксперимент жұмысының жоспарымен, зерттеу мақсатының міндеттерге 

сәйкестілігімен алынған бастапқы және соңғы нәтижелердің математикалық- 

статистикалық әдістерді қолданумен, анықталған мазмұндық фактілер мен 

оқу-зерттеу және ғылыми-зерттеу іс-әрекеттерін тексерумен арнайы курсты 

жоғары оқу орнының тәжірибесіне енгізумен қамтамасыз етілді. 

Зерттеу нәтижелерінің сенімдігі, мақұлдануы, тәжірибеге ендірілуі: 

зерттеу жұмысының негізгі тұжырымдары, теориялық және практикалық 

нәтижелері халықаралық конференцияларда және ғылыми басылымдарда 

талқыланды. Зерттеу барысында 9 еңбек жарық көрді. Соның ішінде 1-еуі 

Scopus деректер қорына енетін жарияланымда, 3 мақала ҚР БҒМ Білім және 

Ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда, 4 

мақала ҚР ұйымдастырылған халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдарында, 1 әдістемелік құрал жарық көрді: 

Диccepтaция құpылымы: диccepтaция кipicпeдeн, үш бөлiмнeн, 

қopытындыдaн, пaйдaлaнылғaн әдeбиeттep тiзiмiнeн, қocымшaлардaн 

тұpaды. Жұмыстың жалпы көлемі 173 бетке компьютермен теріліп басылған. 

Ол 21 кесте, 26 суретпен безендірілген. Әдебиеттер тізімі 164 аталымнан 

тұрады. 

Кіріспеде зерттеудің ғылыми аппараты, зерттеудің көкейкестілігі, 

зерттеудің мақсаты, нысаны, пәні, ғылыми болжамы, міндеттері, жетекші 

идеясы, теориялық және әдіснамалық негіздері, зерттеу көздері, зерттеу 

әдістері, базасы, зерттеудің негізгі кезеңдері, тәжірибелік маңыздылығы, 

қорғауға ұсынылатын қағидалар, зерттеу нәтижесінің дәлелділігі мен 

негізділігі, зерттеу нәтижелерінің сенімдігі, мақұлдануы, тәжірибеге 

ендірілуі баяндалады. 

«Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлаудың теориялық негіздері» деп 

аталатын бірінші тарауда болашақ бастауыш сынып мамандарын даярлау 

мәселесі ғылыми еңбектерде қарастырылып, теориялық тұрғыдағы ғылыми 

еңбектерге жасалған талдаулар барысында теориялық негіздері айқындалып, 

«зерттеу»,     «зерттеушілік     іс-әрекет»     ұғымдарының     философиялық, 



психологиялық-педагогикалық категория ретіндегі мәні, болашақ 

мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін 

дамытуға даярлаудың психологиялық-педагогикалық негіздері келтіріледі. 

«Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлау үдерісін модельдеу» деп 

аталатын екінші тарауда болашақ мамандарды оқыту үдерісінде бастауыш 

сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамыту даярлығының жайы 

талданып, ЖОО оқыту үдерісінде оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін 

дамытуға даярлаудың компоненттері, өлшемдері, көрсеткіштерінен түзілген, 

өте жоғары, жоғары, орта, төмен, өте төмен деңгейлері анықталған 

құрылымдық-мазмұндық моделі сипатталады. 

«Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға даярлаудың тәжірибелік- 

эксперименттік жұмысы» атты үшінші тарауда болашақ мамандарды 

бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамытуға 

даярлаудың бастапқы кезеңінің диагностикасы, әдістемелік кешені 

даярланып: болашақ мамандарға арналған «Бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік іс-әрекетін дамыту» тақырыбындағы арнайы курс 

бағдарламасы, бастауыш сынып оқушыларына арналған «Зерттеу алгоритмі» 

атты күнделік-дәптері мен «Бастауыш сыныптарда әдебиеттік оқу пәнінен 

шығармашылық тапсырмалар» атты әдістемелік құралының мазмұны 

келтіріледі. Зерттеу мәселесі бойынша жүргізілген тәжірибелік- 

эксперименттік жұмыстар мен олардың қорытындылары ұсынылады. 

Қорытындыда зерттеу нәтижелері бойынша алынған тұжырымдар 

сипатталады. Зерттеу мәселесі бойынша ғылыми-әдістемелік ұсыныстар 

беріледі. 

Қосымшада ғылыми және тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарда 

қолданылған зерттеудің нәтижелерін диагностикалау әдістемелері, оқу- 

әдістемелік құралдың мазмұны, сынақтан өткізілгендігі туралы акті, басқа 

да диссертацияға енбеген материалдар беріледі. 


