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«Жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш сынып оқушыларының 

сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастыру» тақырыбындағы диссертациясына 

АҢДАТПА 

 

Зерттеу тақырыбы: Жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш сынып 

оқушыларының сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастыру.   

Зерттеудің мақсаты: жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш сынып 

оқушыларының сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастыруды теориялық-

әдіснамалық тұрғыда негіздеу және әдістемесін жасау, оның тиімділігін эксперимент 

арқылы дәлелдеу. 

Зерттеудің міндеттері: 

- жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш сынып оқушыларының 

сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздерін 

айқындау; 

- бастауыш сынып оқушыларының сөздіктерді пайдалану білігін 

қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін дайындау; 

- бастауыш сынып оқушыларының сөздіктерді пайдалану білігін 

қалыптастырудың әдістемелік жүйесін әзірлеу; 

- жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш сынып оқушыларының 

сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастыру әдістемесін жасау, оның тиімділігін 

эксперименттік тексеруден өткізу. 

Зерттеу әдістері:  

-теориялық: зерттеу мәселесіне байланысты философиялық, психологиялық, 

педагогикалық, лингвистикалық және әдістемелік еңбектерге ғылыми тұрғыда талдау 

жасау; білім беру бағдарламалары мен оқу әдістемелік кешендерін талдау; контент-

талдау; модельдеу, теориялық негіздеу; 

-эмпирикалық: диагностикалау, бастауыш мектептегі оқу-тәрбие үдерісін 

бақылау; озат тәжірибелерді зерделеу; сауалнама жүргізу; педагогикалық 

эксперимент жүргізу, бақылау, оның нәтижелерін сұрыптау; оларды математикалық-

статистикалық өңдеу. 

Негізгі ережелер (қағидалар): 

– бастауыш мектептің 1-сыныбында алғаш рет қарастырылып отырған 

оқушылардың сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастыруда негізгі ұғымдардың, 

түсініктердің мәнін психологиялық, педагогикалық, лексикографиялық тұрғыдан 

талдау негізінде нақтылау, оның ішкі мазмұндық құрылымын анықтау жаңартылған 

білім мазмұны жағдайында оқушылардың сөздікпен жұмыс істеу білігінің сапалы 

қалыптасуына кепіл бола алады. 

Жаңартылған білім мазмұнындағы бастауыш сынып оқушыларының сөздіктерді 

пайдалану білігін қалыптастырудың әдіснамалық негіздерінде жүйелік-мазмұндық 

тұғыр, іс-әрекеттік тұғыр, синергетикалық тұғыр, кешенділік тұғыр, мәндік тұғырлар 

басшылыққа алынады; 

«білік – меңгерілген білім негізінде ақыл-ой әрекеті арқылы субъектінің оқу-

танымдық міндеттерді шешу қабілеті»; «сөздіктерді пайдалану білігі – сөздіктердің 

түрлерін танып, жаңа сөздерді жоғары қызығушылықпен табу және сөздік мақаланың 

мәнін тез әрі терең ұғыну әрекеттеріне бейімделу құрылымы»; «бастауыш сынып 

оқушыларының сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастыру  – бұл мотивациялық, 

танымдық, операционалдық құрамдарға сәйкес лексикографиялық және сөйлеу 



құзыреттіліктерінің дамуын тұтастықта қарастыратын,  коммуникативтік-танымдық 

мәселені тез шешуге, өзін-өзі дамытуға негізделген үдеріс»; 

– бастауыш сынып оқушыларының сөздіктерді пайдалану білігін 

қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі мотивациялық, танымдық, 

операционалдық компоненттеріне сай өлшемдер мен көрсеткіштер, жоғары, орта, 

төмен деңгейлерінің өзара байланысы негізінде құрылады; 

- бастауыш сынып оқушыларының сөздіктерді пайдалану білігін 

қалыптастырудың әдістемелік жүйесі біліктің әр құрамдас бөліктерінің өзіндік даму 

ерекшеліктерін ескере отырып, кезең-кезеңмен жүреді. Лингвистикалық, атап 

айтқанда, лексикографиялық құзіреттілік пен сөйлеу құзыреттіліктерінің дамуы 

біртұтас үдерісте біріктіріледі. Лингвистикалық сөздіктерді жүйелі түрде қолдана 

отырып қазақ тілін оқыту сөздіктерді қолдану қажеттілігін және коммуникативтік-

танымдық мәселені тез шешу білігін қалыптастыруға, өзін-өзі дамытуына мүмкіндік 

туғызады; 

- сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастырудың әдістемесі (әдістемелік 

жүйесі): бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған: «Бастауыш сынып оқушыларының 

лингвистикалық сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастыру» атты 16 сағаттық оқу-

әдістемелік семинардың бағдарламасы; 1-сыныпқа арналған «Әліппе» оқулығына 

қосымша «Менің алғашқы сөздігім» атты көмекші құралы; 1-сыныптың «Ана тілі» 

оқулығына қосымша «Ана тілінің түсіндірме сөздігі» көмекші құралы. 

Зерттеудің негізгі нәтижелерінің сипаттамасы: 

- жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш сынып оқушыларының 

сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздері 

айқындалады; 

- бастауыш сынып оқушыларының сөздіктерді пайдалану білігін 

қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі дайындалады; 

- бастауыш сынып оқушыларының сөздіктерді пайдалану білігін 

қалыптастырудың әдістемелік жүйесі әзірленеді; 

- жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш сынып оқушыларының 

сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастыру әдістемесі жасалады, оның тиімділігі 

эксперимент арқылы тексеріледі. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығын негіздемесі: 

1-нәтиже жаңа - жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш сынып 

оқушыларының сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастырудың теориялық-

әдіснамалық негіздері айқындалды, оның маңыздылығы бастауыш мектептің 

бағдарламалық талаптарымен алдын-ала анықталған. 

2-нәтиже жаңа - бастауыш сынып оқушыларының сөздіктерді пайдалану 

білігін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі дайындалды, ол сөздіктерді 

пайдаланудың лингводидактикалық міндеттерін шешуге қабілетті механизмі бола 

алады. 

3-нәтиже жаңа - бастауыш сынып оқушыларының сөздіктерді пайдалану 

білігін қалыптастырудың әдістемелік жүйесі пәннің коммуникативтік міндеттерімен 

үйлесімді сәйкестікте құрылды. 

4-нәтиже жаңа - сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастыру әдістемесі: 

бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған «Бастауыш сынып оқушыларының 

лингвистикалық сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастыру» атты 16 сағаттық оқу-

әдістемелік семинардың бағдарламасы; 1-сыныпқа арналған «Әліппе» оқулығына 

қосымша «Менің алғашқы сөздігім» атты көмекші құрал; 1-сыныптың «Ана тілі» 

оқулығына қосымша «Ана тілінің түсіндірме сөздігі» көмекші құралы дайындалды, 

оларды жалпы білім беретін мектептің бастауыш сыныбында, жоғары және орта 



арнаулы педагогикалық оқу орындарында, біліктілікті арттыру жүйесінің 

тәжірибесінде пайдалануға болады. 

Зерттеу жұмысының ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік 

бағдарламаларға сәйкестігі: Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 

16-бап, 1-тармағында: «...бастауыш білім берудің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламалары баланың жеке басын қалыптастыруға, оның жеке қабілеттерін, оқу 

ісіндегі оң талпынысы мен алғырлығын: негізгі мектептің білім беру 

бағдарламаларын кейіннен меңгеру үшін оқудың, жазудың, есептеудің, тілдік  

қатынастың, шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі көрсетудің, мінез-құлық 

мәдениетінің берік дағдыларын дамытуға бағытталған» деп көрсетілуі, бастауыш 

сыныптағы оқушы тұлғасын дайындауға байланысты бірқатар субъективті 

идеяларымызды іске асыруға міндеттейді. Бұл ретте бастауыш сынып оқушысының 

жеке қабілеті, оң талпынысы, алғырлығы, шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі 

көрсетуі, мінез-құлық мәдениеті арқылы өзіндік әрекет ету білігі секілді сапалары 

бастауыштағы барлық пәннің білім мазмұнын қабылдауда ескерілу қажеттігі 

айтылады. Әсіресе, тіл және әдебиет саласында жазу мен оқуға, сөздік қорын 

дамытуға, жаңа сөздердің мағынасын түсінуге өздігінен іздену және т.б. бала 

бойындағы сапалар арқылы қалыптасатын біліктер жиынтығы негіз болады.  

Жаңартылған білім мазмұны бойынша Білім берудің барлық деңгейінің 

мемлекеттік ЖМББС бекіту туралы ҚР БжҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы №604 

бұйрығына сәйкес бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартында: «...оқытудан күтілетін нәтижелер – оқыту процесі аяқталғанда білім 

алушының нені біліп, түсініп, көрсете алатынын сипаттайтын құзыреттіліктер 

жиынтығы, оның ішінде білім алушылардың ерекше білім беру қажеттіліктері мен 

жеке мүмкіндіктері ескеріледі» деп берілуі баланың қабілеттілігін ескеруді және 

құзыреттер жиынтығындағы біліктерді жүйелі қалыптастыруды алға шығарады. 

Сондай-ақ, осы оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, жаңартылған бастауыш 

білім беру мазмұнына: «...бастауыш білім берудің мақсаты мынадай кең ауқымды 

дағдылар негіздерін меңгерген білім алушы тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен 

дамуына қолайлы білім беру кеңістігін жасау; коммункацияның түрлі тәсілдерін, 

оның ішінде тілдік дағдыларды меңгеру» секілді бірқатар талаптар қойылады. 

Мұндағы оқушы тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен тілдік дағдыларды 

меңгеруіндегі орындалатын талаптар баланың сөздік қорын дамытуды көздеп, 

сөздіктермен басым жұмыс жасауын міндеттейді. 

Докторанттың әр басылымды дайындауға қосқан үлесінің сипаттамасы.  

Басылымды дайындау кезінде әдебиеттерге теориялық талдау жүргізілді, 

сонымен қатар басылымдарда эксперименттік зерттеулердің талдауы ұсынылды. 

Диссертациялық зерттеу жұмысының  мазмұны бойынша 14 ғылыми мақала және 2 

оқу-әдістемелік құрал жарық көрді.  

1. Scopus деректер қорына енетін жарияланымдағы «Formation of school student’s 

vocabulary skills through innovative technologies». World Journal on Educational 

Technology: Current Issues, 13(4), 1088–1101. Oct 31, 2021/ Scopus Q3 50% 

doi.org/10.18844/wjet.v13i4.6310 (Omarova G. Zh., Saduakas G.T., Zhumabayeva A. E, 

Akzholova A.T., Uaisova G.I.) мақаласында бастауыш сыныпта сөздік жұмысын 

жүргізуде инновациялық технологияларды пайдалану тиімділігі қарастырылады. Оқу 

үдерісі өздігінен білім алу үдерісіне айналып бара жатыр, оқушы көп жағдайда білім 

беру траекториясын өзі таңдайды. Дербес танымдық әрекеті табысты болу үшін 

оқушы белгілі бір жалпыпәндік біліктерді меңгеруі керек, олардың бірі қосымша 

анықтамалық әдебиеттермен жұмыс жасау білігі болып табылады. Осыған сәйкес 

мақалада бастауыш сыныптарда баспа және электрондық тасымалдағышта 



сөздіктерді қолдану оқушының өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруға 

және тұтастай өзіндік дамуына ықпал ететіні тәжірибе барысында көрсетілген. 

Мақаланы жазудағы докторанттың үлесі 60% - ды құрайды. 

ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті 

ұсынған басылымдарда 5 мақала жарияланды: 

1. Бастауыш сынып оқушыларының сөздікпен жұмыс істеу білігінің 

құрылымдық-мазмұндық болмысы. («Педагогика және психология» журналы, Абай 

атындағы ҚазҰПУ, №2, 2019. 13-21 б. (Жумабаева А.Е.) Мақалада бастауыш сынып 

оқушыларының сөздіктермен жұмыс істеу білігін қалыптастырудың теориялық 

мәселелері сөз болады. Психологиялық-дидактикалық әдебиеттердегі «білік» 

ұғымының мәні ашылып, сөздіктермен жұмыс істеу білігі негізін құрайтын білімдер 

мен жекелеген біліктер талданады. Докторанттың мақала жазудағы үлесі - 80%. 

2. Көптілділік жағдайында бастауыш сынып оқушыларының сөздіктермен 

жұмысын ұйымдастырудың маңызы. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы – Вестник. 

«Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(63), 2019 ж. 237-241 б. Мақалада көптілділік 

жағдайында бастауыш сынып оқушыларының оқу сөздіктерін пайдалануының 

маңызы мен оның ерекшеліктері қарастырылады. Докторанттың үлесі - 100%. 

3. Оқылым әрекетінде сөздікпен жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктері. 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №2/1 2020. -Б. 183-188. Мақалада бастауыш сынып 

оқушыларының сөздіктермен жұмысын ұйымдастырудағы оқылым түрлері сөз 

болады. Оны сөздіктермен жұмыста тиімді пайдалану жолдары қарастырылады. 

Докторанттың мақала жазудағы үлесі - 100%. 

4. Формирование у учащихся начальных классов умений пользоваться 

словарями. Педагогика и психология. Научно-методический журнал. 2(43) 2020. -

С.159-169, (Кенжегалиева М.Д.). Бұл мақала бастауыш сынып оқушыларында 

сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастыруға арналған. Бастауыш мектепте жаңа 

ақпаратты игеруде сөздіктерді қолданудың педагогикалық шарттарын анықтау 

оқушының өз бетінше зерттеушілік әрекетінің дамуына ықпал ететіні талданған. 

Мақаланы жазудағы докторанттың үлесі 70% - ды құрайды. 

5. Бастауыш сынып оқушыларын сөздіктермен жұмыс істеуге үйрету мәселесінің 

лингвистикалық аспектілері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №6/2 2020. -Б. 454-

461. Мақалада сөздік, оның жіктемелерін талдай отырып бастауыш сыныптарға 

арналған кешенді оқу сөздігінің ерекшеліктері, оған қойылатын талаптар сөз болады. 

Докторанттың мақала жазудағы үлесі - 100%. 

Алыс шетел басылымдарында 3 мақала жарияланды. 

1. Formation of skills to work with sources in primary school students. Журнал 

«Espacios» (Venezuela), ISSN 0798-1015,  2018. –V. 39.-Iss. 38. -10 p. (Zhumabayeva A. 

E, Uaisova G.I., Saduakas G.T., Akzholova A.T., Zhailauova M.K.) мақаласында 

бастауыш сынып оқушыларының дереккөздермен жұмыс істеу білігін қалыптастыру 

жолдары, соның ішінде тілдік пәндерді оқытуда лингвистикалық сөздіктерді 

пайдалануға үйретудің тиімді әдіс-тәсілдері сипатталады. Докторанттың мақала 

жазудағы үлесі - 50%. 

2. Сөздіктермен жұмыс көптілділікке үйретудің құралы ретінде. Al Farabi 

3.Kongre Yeri  9 -11 KASIM 2018, P.987-993 -Анкара. 2018. (Жумабаева А.Е., Садуақас 

Г.Т.). Мақалада жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш сынып 

оқушыларының сөздік пайдалану білігін қалыптастырудың маңыздылығына тоқтала 

отырып, көптілділікке үйретуде тақырыптық сөздіктерді пайдалану жолдары 

сипатталады.  Докторанттың мақала жазудағы үлесі - 70%. 

3. Тіл дамытудағы сөздік жұмысының рөлі. III. Uluslararası Abay Kunanbayoğlu 

Kazak tarihi, kültürü ve edebiyati kongresi. Antalya.  20-23 mart 2019.– Б. 82-92.  



(СадуақасГ.Т.). Мақалада бастауыш сынып оқушыларының тілін дамытуда 

лингвистикалық сөздіктерді пайдаланудың тиімділігі нақты мысалдармен 

тұжырымдалған. Мақаланы жазудағы докторанттың үлесі 70% - ды құрайды. 

Жақын шетел басылымдарында 2 мақала жарияланды. 

1. Сөздіктерді пайдалануда бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу әрекетін 

дамыту мүмкіндіктері. «Молодой ученый» Международный научный журнал. г. 

Казань, № 18 (256.1) – мау 2019. С. 12-13.  Мақалада лингвистикалық сөздіктермен 

жұмыс баланың сөздік қорының молаюына әсер етіп, сөйлеу әрекетін 

белсендендіретіні талданған. Докторанттың мақала жазудағы үлесі –100%. 

2. Бастауыш сыныпта «Менің алғашқы сөздігім» көмекші құралын 

пайдаланудың маңызы. «Молодой ученый» Международный научный журнал. 

г.Казань, № 14 (409) – апрель 2022. С. 349-350.  Мақалада сауат ашу кезеңінде «Менің 

алғашқы сөздігім» көмекші құралын пайдалану оқушылардың тілін дамыта отырып, 

өз бетінше ізденуге бағыттайтыны жайлы жазылған. Докторанттың мақала жазудағы 

үлесі –100%.  

Қазақстан Республикасында ұйымдастырылған халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдарында 2 мақала жарияланды. 

1. Бастауыш сынып оқушыларының дереккөздермен жұмыс істеу білігін 

қалыптастыру мәселесі. «Білім және ғылымдағы инновациялар» Халықаралық 

ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. –Алматы, 2017.  21-22 қараша. 534-

537 б. Мақалада білім мазмұнының жаңаруына байланысты бастауыш білім берудің 

мемлекеттік стандарты, «Қазақ тілі» оқу бағдарламасы зерттеу тақырыбы тұрғысынан 

талданады. Докторанттың мақала жазудағы үлесі –100%.  

2. Бастауыш сынып оқушыларының дереккөздермен жұмыс істеу білігін 

қалыптастыру – жаңа бағыт. «Үздіксіз пед. білім беру мәселелері: дәстүр және 

инновациялар» Еуразиялық пед-лық университеттер қауымдастығының халықаралық 

форумының материалдары. – Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ. 4қазан, 2018.181-186. 

б. Мақалада қоғам талабына қарай оқушыларда дереккөздерді өзбетінше пайдалана 

алатын білік қалыптастыру жаңа бағыт ретінде түсіндіріледі. Докторанттың мақала 

жазудағы үлесі –100%.  

Қазақстан Республикасының  журналдарында 1 мақала  

1. Бастауыш сыныптың қазақ тілі сабақтарында оқушылардың сөздіктермен жұмысын 

ұйымдастыру. //Алматы университетінің Хабаршысы. №2(6) 2019. -С.15-19.  ISSN 

2616-8146. Мақалада қазақ тілі сабақтарында сөздіктермен жұмысты 

ұйымдастырудың жолдары қарастырылады. Докторанттың үлесі –100%. 

Оқу-әдістемелік құрал-2. 

1. Көптілділік жағдайында бастауыш сынып пәндерін оқытудың теориясы мен 

әдістемесі. Оқу-әдістемелік құрал. Алматы: ТОО «Полиграфия - сервис и К0", 2019. – 

202 бет. Оқу-әдістемелік құралдың соңғы 15- модулі көптілділік жағдайында 

бастауыш сынып оқушыларының сөздіктермен жұмысын ұйымдастыруға арналады. 

(Жұмабаева Ә.Е., С.А.Нуржанова, А.С.Стамбекова, А.А.Кдырбаева, 

А.Ы.Сафаргалиева). Докторанттың үлесі –20%. 

2. Менің алғашқы сөздігім. Жалпы білім беретін мектептің 1-сыныбына 

арналған. Алматы: Атамұра, 2021. – 71 бет. (Жұмабаева Ә.Е.). «Әліппе» оқулығына 

көмекші құрал ретінде дайындалған сөздік. Докторанттың үлесі –80%. 

Бұл жарияланымдар докторанттың диссертация мазмұнына байланысты, 

алынған нәтижелерге сәйкес негізінен жеке орындаған еңбектер болып табылады.  

 


