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Жаратылыстануды оқытуда бастауыш сынып оқушыларының танымдық 
қызығушылықтарын қалыптастыру

Аннотация. Егеменді еліміздің білім беру жүйесінің әлемдік деңгейге жетуі үшін жасалынып 
жатқан талпыныстар нәтижесінде жаңартылған білім білім беру жүйесінің негізгі мақсаттарының 
бірі терең білімді қажет ететін, шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта 
алатын жеке тұлғаны қалыптастыру болып отыр. Жаратылыстану бағытында білім беру бастауыш 
мектеп оқушыларының табиғи білімқұмарлықтың дамуына, зерттеу жүргізу жұмыстарының 
барысында танымдық қызығушылықтарының қалыптасуына, қоршаған әлемді қорғау және бағалай 
білу біліктіліктерінің дамуына көмектеседі.

Бұл мақала жаратылыстану пәнін оқытуда бастауыш сынып оқушыларының танымдық 
қызығушылықтарын философиялық, педагогикалық, психологиялық тұрғыда зерттеп, оны 
қалыптастыру жолдары мен әдістерін талдауға арналған. Теориялық материалдарды талдау 
негізінде қорытындылар жасай отырып, әдістемелік ұсыныстар берілген. 

Түйін сөздер. бастауыш сынып, жаңартылған білім беру бағдарламасы, жаратылыстану пәні, 
танымдық қызығушылық, таным теориясы, қоршаған дүниені тану, сыни тұрғыдан ойлау, ұғым,әдіс.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «Білім беру жүйесінің басты 
міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде қажеттіліктеріне тез 
бейімделуіне ықпал ететін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу және 
тиімді пайдалану» - деп танымдық қабілеті жоғары бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру 
жүйесін дамыту мақсатында қолданылады[1]. 

Егеменді еліміздің білім беру жүйесінің әлемдік деңгейге жетуі үшін жасалынып жатқан 
талпыныстар нәтижесінде жаңартылған білім білім беру жүйесіне көшуде терең білім, 
ізденімпаз, іс-әрекетінде шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын 
таныта алатын жеке тұлғаны қалыптастыру ісіне ерекше мән беріледі. 

Ал, жаңартылған білім беру мазмұны жалпыға міндетті орта білім беру стандартындағы 
бастауыш сатысының негізгі мақсаты - оқушының даралығын ашу және оқу әрекетін 
игерту [2]. Демек, жас ұрпақты әрекет негізінде тәрбиелеу талабын негізге ала отырып, 
жекебас тұлғасын тәрбиелеуде оқу әрекетінің мол мүмкіндіктерін тиімді пайдалану жүйелі 
мақсатты жұмысты талап етеді.

Білімді игеру әрқашан таныммен байланысты келеді. Оқушы қоршаған дүниені тану 
арқылы дамиды, кемелденеді. Осыдан, бастауыш сынып оқушыларының танымдық 
қызығушылықтарын жаратылыстану пәнін оқытуды қалыптастыру таным істерінің 
өзінше бір формасы ретінде қарастыруға болады. Ол олардың бойында қызығушылықты 
қалыптастыру барысында қалыптасады, ал қызығушылық – философияның адам туралы 
ең маңызды мәселелерін бірлікте қарастыратын ұғымы. 

Қызығушылық мәселесін түбегейлі зерттеу философиясының осы мәселесін терең 
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практикалық іс-әрекетімен де, сана-сезімдерімен де тікелей байланысты. Адамның танымдық 
әрекетіне түрткі болуы, оның жасампаздық қабілетінің кілт болуы да қызығушылықтың 
қоғамдық маңызын көрсетеді. 

Баланың объективті дүниені тану үрдісінде қызығушылық оның болмысы мен сапасының 
практикалық әрекет арқылы байланыстыру шын дәнекері ретінде қызмет атқарады. 
Философиялық таным теориясы  бойынша сана-сезім болмыстың ғана бейнесі емес, ол 
адамның практикалық қажеттігі мен мүддесінің де көрінісі болып саналады. 

Философиялық  тұрғыда: «Таным - ойдың білмеуден білуге қарай, дәл емес білуден, 
неғұрлым толық дәл білуге қарай ұмтылған ой өрісінің  күрделі  өрісі». Адам танымы 
бақылаудан, нақты аңғарудан заңды теория  жүзінде ашуға, ал сонан кейін ол заңды 
теорияны, практикада қолдануға қарай  жүріп отырады. Таным заттардың адаммен 
практикалық  байланысының мәні мен қасиеттерін ғана  көрсетіп қоймай,  заттардың өзара 
объективтік байланыстарын және заңдылықтарын қоса анықтайды.

Философтар Д.Кішібеков, Ұ.Сыдықов зерттеулері бойынша: «Таным дегеніміз – сыртқы 
заттар мен құбылыстардың, олардың қатынастарының адам санасында идеалды образдар 
жүйесі ретінде бейнелеуінің қайшылыққа толы күрделі процесі» [3].

Бүгінгі кезде бастауыш мектептің басты міндеті – баланың қабілеттерін ашуды, жеке 
тұлғасын, оқуға деген ынтасын, қызығушылығын қамтамасыз ету. Бастауыш мектеп 
баланың өзін іс жүзінде көрсету, мінез-құлық мәдениеті элементтерін меңгеру дағдыларын 
қалыптастырады. 

Мұнымен бірге оқушылардан ойланып-толғанып әрекет ету, алға дұрыс мақсат қоя білу 
және соған жету, кәсіби және өмірлік сынақтардан дұрыс жол таба білу талап етіледі. Ал 
осы айтылған міндеттерге әртүрлі тәсілдер арқылы жетуге болады. Оқу әрекеті барысында 
танымдық қызығушылықты қалыптастыру әдістемесі тиімділігінің көрсеткіштерін 
оқушыларға тапсырмаларды орындау біліктерін, оқушылардың оқу тапсырмаларын 
орындау іскерлігін, қызығушылық деңгейлерін анықтауды басты назарға алдық.

Әдіс - зерттеу нәтижелерінен маңыздырақ нәрсе, өйткені, жаңа әдіспен бұрынғыдан да 
жоғары нәтижелерге жетуге болады. И.Н. Павловтың «Жақсы әдіспен онша талантты емес 
адамның өзі көп жұмыс тындыра алады. Ал жаман әдіспен данышпан адамның өзі түк бітіре 
алмауы мүмкін» деген тамаша пікірін қолдай отырып, біз өзіміздің зерттеу жұмыстарымызда 
зерттеу әдістерінің теориялық және эмпирикалық әдістерін пайдаландық[4].

Г.И.Вергелестің оқу әрекеті жөнінде пікірі бастауыш сынып оқушыларының танымдық 
қызығушылықтарын жаратылыстану пәнін оқытуды қалыптастыру сай келіп тұр[5]. 
Өйткені казіргі таңда жаратылыстану пәнін оқытуда оқушының бойындағы танымдық 
қызығушылығын қоғамдық өндірістік еңбегіне қатысты модельдеуші рөлде ойнату арқылы 
жүргізеді. Онда еңбек әрекетінің жан – жақта ең маңыздылары беріліп, модельденуі тиіс, кез 
келген ұжымдық әрекет негізінде жатқан моральдық құндылықтар мен әлеуметтік нормалар 
игеріледі, жаңа өзгерістер талаптарына сәйкес қажетті тұлға сапалары қалыптасады». Оқу 
әрекетін, адамзаттың тәжірибесі арқылы жинақтаған білімді, мұғалімнің мақсатты түрде 
оқушыларға меңгеруін ұйымдастыру деп көрсетеді

Жаратылыстану да өнер сияқты таным әдісі. Жаратылыстану күрделі пән болу үстіне, 
ол – ақыл-ой оралымдылығына, әлем бірлігін түсінуге қызмет етеді. Жаратылыстануды 
оқытудың тәрбиелік мәні практикалық мазмұны жаратылыстануды мектепте оқытудың 
білім беру мақсатымен ұштасып жатады. 

Бүгінде жаратылыстану жан-жақты байланысқан тірі ғылым ретінде басқа ғылымдар 
мен тәжірибелердің дамуына маңызды ықпал етіп, ғылыми-техникалық алға басудың 
базасы және жеке тұлға дамуының маңызды компоненті ретінде сипатталады.

Жаратылыстану бағытындағы тілді қолданудың өзі ойлауды ұйымдастыру, 
жаратылыстанулық сауаттылық, алда тұрған міндеттерді шешуде жаратылыстанулық 
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білімді қолдана алу, тиімді талдай білу, өз тұжырымдарын негіздеп беру және жеткізу, әр 
түрлі салалар мен жағдаяттарға қатысты жаратылыстану бағытындағы мәселелерді баяндау 
және шешу сияқты оқушы қабілеттерімен байланысты.

Бастауыш мектептегі жаратылыстану негізгі мектеп жаратылыстану курсының 
органикалық бөлігі болып табылады. Осы жағдай бастауыш мектепте жаратылыстануды 
оқытуда келесі мақсаттарға жетуді көздейді: 

- жаратылыстану оқулығын құрал ретінде бастауыш мектеп оқушысы тұлғасын  
тәрбиелеуге пайдалану;  

- негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру;
- жаратылыстанулық түсініктерді қалыптастыру.
Жаратылыстануды оқытудың негізгі міндеттері: 
-  оқуға, ойлауға, пікірлесуге үйрету;
-  қоршаған ортаны танып білу үшін нысандарды бақылау, өлшеу, модельдеу және 

күнделікті тіршіліктегі тәжірибеде пайдалану.
Қоғамның әлеуметтік тапсырысына сәйкес анықталған оқытудың бұл мақсат-міндеттері 

өз дамуында бастауыш сатыдағы жаратылыстанулық білімнің жаңа мазмұнын жасақтауды 
және оған барабар оқытудың әдістері мен тәсілдерін, құралдары мен ұйымдастыру 
формаларын анықтауды көздейді. 

Бастауыш мектепте жаңартылған білім беру мазмұнын жүзеге асыру барысында 
топтық, жұптық жұмыстар жүргізілу барысында жоғары нәтижеге жете аламыз. Осы ретте 
білімнің базалық мазмұнын іріктеу жаратылыстануды оқытуда күтілетін нәтижеге жетуге 
бағдарланғандықтан зерттеу барысында түрлі әдістер қолданылды: сауалнама, бақылау, 
әңгімелесу және т.б. Сауалнама мен бақылауда оқушылардың жеке ерекшеліктері, оқу 
тапсырмаларын орындауға ықыласы, көзқарастарын анықтау мақсаты қойылды: 

- жеке тұлғалық ұстаным,оқушыны өз іс-әрекетінің субьектісі ретінде тану,оның  
пікірімен санасу, құрметтеу;

- дербестілік ұстанымы, құрбысының ойымен санасу, оқушының бойындағы өзіндік 
ұмтылысты, іс-әрекетті және басқа да тұлғалық сапаларын айқындауға, өзін-өзі көрсете 
білуге ұмтылысы мен қызығушылығын тудыру;

- ізгіліктілік ұстанымы, топтағы құрбысына деген ізгілікті қарым-қатынас негізінде 
өзара түсінушілік, өзара байланыс орнату, қателерді түзету барысында зерттеу нәтижелерін 
пайдалану.

Оқушылардың оқу тапсырмаларын орындауға көзқарасын анықтау мақсатында 
жүргізілген сауалнама, оқушының эмоционалдық көңіл-күйімен қатар оқу тапсырмаларын 
орындауға деген көзқарасын анықтауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, оқушылардың 
тапсырманы орындауға қызығушылықтары, тапсырманы орындаудың реттілік тәртібі, 
не себепті орындайтындықтары, неге үйренетіндіктерін анықтау болды. Жүргізілген 
сауалнама қорытындысынан, әртүрлі әдістерді пайдалану барысында оқушылардың 
танымдық қызығушылығының қалыптасу деңгейінің арта түскендігін, оқу тапсырмаларын 
орындауды талпыныстарын, өзбетінше жұмысқа деген ынталарын байқадық.

Кез келген міндетті шешуге бағытталған әрекет талдаудан басталатыны белгілі. 
Педагогикалық әдебиетте «міндет» термині екі түрлі мәнде қолданылып келеді. Біріншісі 

– орындалуы қандайда бір танымдық актіні талап ететін кез келген тапсырма, екіншісі – кез 
келген міндет емес, шешуі оқушыларды өздері үшін жаңа білімдер мен әрекет тәсілдеріне 
алып келетін «танымдық міндет».

Демек, оқушыларды талдауға үйрету – негізгі міндеттерінің бірі. Талдауға үйретуде сан 
алуан тәсілдерді қолдануға болады. Олар:

- өз еркімен орындайтын тапсырмалар ұсыну;
- жарыс ұйымдастыру;
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- әңгімелесу;
- ойын түрінде өткізу т.б.
Екінші міндеті оқу тапсырмаларын орындаудағы мақсатты анықтау. Оқушыларды 

тапсырманың, сабақтың мақсатын анықтауға үйретуде әр
түрлі әдіс – тәсілдер пайдалануға болады:
   - cұрақтар қою:  оқу тапсырмаларын орындағанда неге үйренесің?
 - оқу тапсырмаларын орындау іскерлігі саған болашақта керек деп ойлайсың ба? бұл 

іскерлік қайда кездесуі мүмкін?
- жаттығу құрастырып , мақсатын анықтау.
 - үй тапсырмасының мақсатын анықтау.
Осы айтылған іс-әрекет элементтерінің кейбір тұстарын А.В.Хуторскойдың жаңартылған 

білім беру мазмұнын бастауыш мектеп оқушысының жеке қасиеттерінің креативтік, 
когнитивтік, ұйымдастырушылық-іскерлік топтарында біз ұсынып отырған әмбебап 
тәсілдер арқылы оқушы бойында қалыптасатын қасиеттерді көруге болады:

Ұйымдастырушылық – іскерлік қасиеттерде: 
- оқу пәндері арқылы әрбір сабақтың немесе тапсырманың мақсатын сезіну және     

түсіндіру;
- жаңа немесе әлі қол жетпеген мақсаттың жетудің әдіс-тәсілдерін таңдай білу,  бастаған 

ісін аяғына дейін жеткізуге деген табандылық;
- Іс-әрекеттің мағынасын анықтау, нәтижелерді мақсатпен біріктіру, өзін-өзі талдау және 

өзіндік бағалау, өз идеяларын қорғай білу.
Креативтік қасиеттерде: 
- жаңаны сезіну, обьектіге сәйкес келетін танымдық әдістерді таңдау, анықтай білу, жаңа 

әдістерді құру;
- даралық, тәуекелге бейімділік.
Когнитивтік қасиеттерде:
- білуге құмарлық, талдай білу, ұқсастықтарды таба білу қабілеті, сұрақ қоя білу, әр түрлі 

міндеттерді шешу тәсілдерін меңгеру, қорытындылар жасау;
- өз іс-әрекеті арқылы өз білімін және алынған нәтижелерді дәлелдей білу;
- кез келген туындаған мәселе бойынша өзінің түсінігін немесе түсінбегенін білдіру 

қабілеті, алынған білімді рухани және іскерлік нысандарға жұмсау қабілеті.
Жоғары аталған қасиеттер оқушының жаңартылған білім мазмұны бастауыш мектептің 

жалпы мақсаттарымен, мазмұнымен бірге оқушының жеке басын дамытудың бірі ретінде 
қызмет етеді деп санаймыз.

Бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылықтарын жаратылыстану 
пәнін оқытуда қалыптастыру  бүгінгі күндегі өзекті мәселе болып отыр. Сонымен қатар, 
бірінші кезекке бұрынғыша оқушыны пәндік білім, біліктердің белгілі бір жиынтығымен 
қаруландыру емес, оқу әрекетін қалыптастыру негізінде жекебас тұлғасын тәрбиелеу 
мақсаты қойылған. Оқу әрекеті бастауыш сыныптарда жетекші әрекет екені мәлім. Өйткені  
оқу әрекетін қалыптастыру негізі осы кезеңде басталады. «Кез келген әрекет талдаудан 
басталады» деген тұжырым субьектінің өзіне сыни тұрғыдан қарауға негіз болады. Демек, 
жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде жаңадан ендірілген жаратылыстану 
пәнін меңгеруден бастасақ, нәтижесінде не істеу керек, не белгілі, не белгісіз екендігі 
анықталады. Сондай-ақ, оқушы нені біледі, нені білмейді, не түсініксіз екендігін өзі - ақ 
сезінеді, болашақтағы әрекет бағытын белгілейді.

Негізгі құзіреттіліктер түріндегі күтілген кейбір нәтижелер оқушыларды өз бетінше 
талдауға, топтағы құрбыларының ойымен санасуға, пікір алмасуға, өз қызметіне мақсат 
қоюға, өз әрекетінің әлсіз және күшті жақтарын көрсете білуге, сұрақ қоя отырып ақпарат 
алуға, нені меңгергенін, нені меңгермегенін анықтауға, өз білімін өзгермелі жағдайларда 
қолдана білуге үйретеді.
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Қорыта айтқанда төмендегідей әдістемелік ұсыныстар беруге болады:
- оқушыларды топтық жұмыс барысында талдауға, мақсат қоюға үйрету бастауыш 

сыныптан басталуы тиіс. 
- талдау және оқу тапсырмаларының мақсатын анықтауға үйрету барлық пәнде жүйелі 

жүргізілуі қажет;
- жаңа бағдарламаға сәйкес, әмбебап тәсілдері ретінде оқу тапсырмаларын талдаумен 

оның мақсатын анықтаудың байланыстылығын сақтау қажет. 
Бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылықтарын жаратылыстану пәнін 

оқытуда тапсырмаларын талдау мен мақсатын анықтауды қоғам мақсатымен сабақтастыра 
жүргізген жөн: 

- жаратылыстану пәнін оқытуда мақсатын анықтау тәсілдерін меңгеру оқушыларды 
танымдық қызығушылығын және оқу әрекетіне жағымды қатынастарды қалыптастыруға 
ықпал жасайды.

Зерттеу мәселесі күрделі және сан қырлы болғандықтан оның барлық жағын жан-
жақты қарастыру мүмкін емес. Болашақта бастауыш сынып оқушыларының танымдық 
қызығушылықтарын жаратылыстану пәнін оқытуда қалыптастырудың проблемасын 
шешуде жалғасын табады деп есептейміз.
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Формирование познавательных интересов младших школьников 
в естественнонаучном образовании

Аннотация. В результате усилий, направленных на достижение образовательной системы 
мирового уровня нашего суверенного государства, одной из основных целей модернизированной 
системы образования является создание личности, требующей более глубокого знания, творчества. 
Естественно-научное образование способствует развитию естественного познавательного развития 
в начальном школьном возрасте, когнитивной заинтересованности в исследованиях, развитию 
навыков в области охраны окружающей среды и их оценки.

Эта статья предназначена для изучения философских, педагогических, психологических 
исследований когнитивных интересов учащихся начальной школы в области изучения естественных 
наук и анализа путей и методов её формирования.На основе теоретического анализа материалов 
будут рассмотрены выводы и рекомендации.

Ключевые слова начальная школа, обновленная учебная программа, естественные науки, 
субъект, познавательный интерес, теория познания, окружающий мир, критическое мышление, 
концепция, метод.
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 G.S. Mailybaeva
Zhetysu State University after I. Zhansugurov, Taldykorgan, Kazakhstan

Formation of cognitive interests of elementary schoolchildren in natural science education

Summary. As a result of efforts and resources to achieve the educational system of the world level of our 
superstitious state,one of the main goals of the creation of an individual that requires deeper knowledge and 
creativity.Naturally scientific education contributes to the development of natural cognitive development 
in primary school age,cognitive interest in research,development of skills in the field of environmental 
protection and their evaluation.

This article is intended for studying philosophical and psychological research of the cognitive interests 
in the field of the analysis of ways and methods of its formation.Based on the the theorical analysis of 
materials,conclusions and recommendations of methodological recommendations will be considered.

Key words. primary school, renewed educational program,natural sciences, cognitive interest, theory 
of knowledge,cognition of the surrounding world, critical thinking, concept, method.
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