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(E-mail: salta-7069@mail.ru) 

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік білігін қалыптастыру

Аннотация. Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік білігін қалыптастыру 
мәселесі қарастырылған. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жұмыстарымен айналысу 
алгоритмі талқыланған. Мектеп оқушыларының зерттеу жұмыстарымен айналысуына ата-
аналарының ықпалы сипатталған. 

Түйін сөздер. зерттеу, ғылыми зерттеу, зерттеу біліктілігі, зерттеу қызметі.

Қазіргі уақытта бастауыш мектепте білім беру мазмұны жаңғырту мен жаңарудың жаңа 
кезеңінде тұр. Осы орайда прогрессивті білім берудің бірден бір формасы зерттеу қызметі  
болып табылады. 

«Зерттеу» сөзі ғылыми қарастыру деген мағынаны білдіреді [1,17]. Зерттеу қызметі – 
бұл арнайы ұйымдастырылған білім алушылардың танымдық шығармашылық қызметі, 
өзінің құрылымы жағынан ғылыми шығармашылыққа сәйкес, зерттеу дағдысы мен 
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мақсаттылықты, белсенділікті, пәнаралық байланыс пен сананы мотивациялау, субьективті 
немесе шығармашылық қызметі арқылы олардың танымдық жүйесін, мақсатын, белсенді 
сипаттайтын, ғылыми зерттеу дағдысын арнайы ұйымдастыру.

Ғылыми зерттеу – нәтижесі ұғымдар, заңдар, теориялар жүйесі түріндегі мақсатқа 
бағытталған таным [2,48]. Әрбір оқушының жас ерекшелігіне, қабілетіне қарай 
дарындылығын әр түрлі әдістермен айқындау және дамыту, оның ішінде ғылыми іздеу 
қызметімен ұштастыру жетекшінің міндеті. 

Білім алу – объективті әлем заңдылығын түсіну, қандай да болмасын бір саладағы білім 
жиынтығы [3,9]. Үздіксіз өзгеріп отыратын білім беру кеңістігінде бастауыш сынып оқушы-
ларының зерттеу біліктіліктерін қалыптастыру маңызды болып табылады. 

Мектептегі зерттеу қызметі оқушыларды интеллектуалды ғана емес, сонымен қатар, 
олардың шығармашылықтарын анықтап, дамытуға мүмкіндік береді. 

Мектеп оқушыларының зерттеу біліктіліктеріне қатысты мәселелер В.И.Андреев, С.П. 
Арсенова, Г.А. Дзида, А.Г. Иодко, В.В. Успенский және т.б. ғалымдардың еңбектерінде 
қарастырылған.

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын зерттеудің мәселелеріне бүгінгі 
күні көп зерттеулер арналған. Л.П. Виноградова, А.В. Леонтович, А.Н. Поддьяков, А.И. 
Савенков сынды ғалымдардың еңбектері  бастауыш сынып оқушыларының зерттеу 
қызметі – қоршаған ортаны түсінуге, балалардың өздері үшін білім мен қызмет тәсілдерін 
ашуға бағытталған шығармашылық қызмет деп қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Ол 
құндылық, интеллектуалдық және шығармашылық әлеуетін дамыту шартын қамтамасыз 
етеді, зерттелінетін материалға деген қызығушылық пен белсенділік құралы болып 
табылады, пәндік және жалпы дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Оқушылардың зерттеу біліктіліктерінің бес тобын атап көрсетуге мүмкіндік берді:
1. Ұйымдастырушылық – өз жұмысын ұйымдастыра білу біліктілігі;
2. Ізденіс – зерттеуді жүзеге асырумен байланысты шеберлік пен білім;
3. Ақпараттық – ақпаратпен, мәтінмен жұмыс жасай білу біліктілігі;
4. Рәсімдеу – өз жұмысының нәтижесін рәсімдеу және ұсына білу біліктілігі;
5. Бағалау – өз қызметінің талдауымен және бағалау қызметімен байланысты 

біліктілік.
Осылайша, бастауыш мектеп жасындағы балалардың зерттеу біліктілігін зерттеудің 

әдіс-тәсілдерін дербес таңдау арқылы дамытуға болады. 
Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу қызметінің мақсаты интеллектуалды-

шығармашылық әлеуетін жетілдіру, зерттеу қабілетінің даму дағдысын ынталандыру 
болып табылады.

Зерттеу ойлау қабілетін іске қосып, қандай да бір сұрақты мұқият әрі терең қарастыруды 
білдіреді. Бұған оқығанын талдау, оны білімімен салыстыру және мәліметті растайтын 
дәлелдерді қарастыру жатады. Мұнда оқушылар зерттеудің міндеттерін анықтап, 
болжамын  ұсынып, оны тексереді, теориялық және тәжірибелік зерттеу жүргізу арқылы 
алынған нәтижені өңдейді. Оқушылардың зерттеушілік қызмет кезеңдерін былайша ашып 
көрсетуге болады:

I кезең. Диагностика. Шығармашылық жұмысқа бейім балаларды анықтау. Мұғалім ба-
сымдық роль атқарады. Білім алушылар мен мұғалім тығыз қарым-қатынаста болады. 

II кезең. Тақырыпқа, мақсат, міндет қоюды анықтау. Бұл кезеңде мұғалім басым қызмет 
атқармайды, тек кеңес беруші рөлде  болады. 

III кезең. Жұмыстың орындалуы. Мұғалім кеңес беруші. Оқушыға барынша өз бетінше 
жұмыс жүргізуіне мүмкіндік береді.

IV кезең. Зерттеу жұмысын қорғау. Бұл кезеңде мұғалім мен оқушы тең дәрежеде бола-
ды.
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Әр кезең мұғалім көмегімен ұйымдастырылып отырады. Оқушылардың оқу-зерттеу 
жұмысын ұйымдастыру үшін мұғалімге арнайы талап қойылады:

•	  Балаларға жағымды әсер білдіру;
•	  Тұлғаны құрметтеп, барлық адамға өзінің адамгершілік сезімін білдіру;
•	  Басқаларға ұқсамау үшін тұлғалық жеке дара қасиетке ие болу; 
•	  Таңдау еркіндігіне ие болу көрінісі;
•	  Баланың тұлғалық қана емес сонымен қатар шығармашылық іс-әрекетінің болуына 

баға беру;
•	  Балалардың жеке-психологиялық ерекшеліктерін есепке алу.
Ғылыми мақала, зерттеу жұмысы, тезисі, баяндама, қабырға баяндамасы  мәтіндік және 

иллюстрациялық көрнекі материалдарды безендіру зерттеу жұмысын қалыптастырудың 
бейнесін көрсетеді.

Бастауыш  сыныптағы зерттеу қызметінің мақсаты - шығармашылық тұлға ретіндегі 
қалыптасуы барысында, өзін-өзі жетілдіруі мен анықтауы. Келесі міндеттерді орындаған 
кезде мақсатқа қол жеткізуге болады:

•	  Әлемді тануға қызығушылығын дамыту (ғылым, техника, мәдениет, табиғат және 
т.б);

•	  Оқытудың жағымды мотивациясын құру;
•	  Шығармашыл ойлау қабілетін өзіндік дамыту.
Зерттеу жұмысы тиімділігінің шарттары:
1. Оқушыда зерттеу жұмысын жүргізу ниеті болу қажет. Бұл мұғалімде де болуы 

керек (осы зерттеуді жүргізу). Егер бағыт пен тақырып екі тараптың біреуіне қызықсыз 
болса, зерттеу жұмысы өнімсіз шығады.

2. Оқушы бұл зерттеуді жасай білу қажет. Бірақ, мұны ең алдымен мұғалім жасай 
білу тиіс. Егер жұмыс барысында оның барлық құрылымы, әдістемесі, жұмыстың бағыттары 
анықталмаса, зерттеу жұмысын жетекшілік жасау дұрыс бағыт бермейді. Жұмыс орындау 
үшін оқушыда белгілі бір біліктілік қалыптасуы қажет.

3. Оқушы өз жұмысына қанағаттануы 
Зерттеу жұмысы белгілі бірізділікпен орындалуы қажет.
Оны орындау үдерісі жеті кезеңнен тұрады:
•	 Тақырыпты тиянақтау;
•	 Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тиянақтау;
•	 Теоретиялық зерттеулер;
•	 Тәжірибелік зерттеулер;
•	  Ғылыми зерттеулерді талдау және рәсімдеу;
•	 Ғылыми зерттеулерді енгізу және оның тиімділігі;
•	  Конференцияларда түрлі жұмыс түрлерін ұсыну.
Бастауыш сынып оқушыларында зерттеу біліктілігін дамыту деңгейі нақты қиындық 

әрекетін оқушымен жасау мүмкіндігімен анықталады. Зерттеу білігі жақсы жетілген 
оқушыда келесі қиындық түрлері болмайды:

1 – зерттеу нысанын таңдай алмау, баламалық шешім;
2 – болжамдармен жеткіліксіз жұмыс жасау;
3 – жалпы оқу шеберлігі мен дағдыларының қалыптаспауы (оқу, хат және т.б.);
4 – топта жұмыс жасау ниеті және басқа біреуді «ести» білмеу, жұмысты өзара бөлісе 

алмау;
5 – жұмыс тәсілдерінің және оқу міндеттерін қабылдау жеткіліксіздігі.
Білім алушыларда зерттеу білігін дамыту үшін мұғалімге қойылған мақсатқа жауап 

бере алатын шарттарды құру қажет. Бастауыш сынып әдістемесінде мыналар бөліп 
қарастырылады:
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1. Мақсаттылық және жүйелелілік. Зерттеу дағдыларын дамыту бойынша жұмыс 
сабақ және сабақтан тыс уақытта жүргізілуі қажет.

2. Дәлелділік. Білім алушылар өздерінің шығармашылық жұмыстарының мән-
мақсатын түсініп, өздерінің таланттарын, мүмкіндіктері мен қабілеттерін іске асыратындай 
болу қажет.

3. Жас ерекшеліктерін ескеру. Зерттеу қолдан келетін, қызықты, еліктіретін және 
пайдалы болуы керек. Зерттеу жұмысының барлық кезеңдері бастауыш сынып оқушылары 
үшін жеткілікті деңгейде болуы тиіс.

4. Психологиялық жайлылық. Мұғалім әр балаға өзіне сену мүмкіндігін беріп, өзін 
жақсы жағынан көрсетуге көмектесіп, қолдау керек, егер болмай жатса жігерлендіру тиіс.  

5. Мұғалім тұлғасы. Зерттеу жұмысы нәтижелі болу үшін жоғары білімді, өз 
жұмысына шығармашылық тұрғыдан қарайтын, жаңашылдыққа ұмтылатын мұғалім қажет.

6. Шығармашылық орта. Мұғалім шығармашылық, жұмыс ортасын құруды жағдай 
жасайды. 

Оқушыларды зерттеу жұмысына тарту мақсатында мыналар қамтамасыз етіледі:
•	  Зерттеу әдістерін меңгеру және оларды мектеп курсының кез келген пәндерін 

зерттеу барысында пайдалану мүмкіндігі;
•	  Белгілі мектеп пәндеріне деген қызығушылықтарын және қоршаған ортаны тану 

процесін дамыту мүмкіндігі;
•	  Алынған білім мен дағдыларды жеке қызығушылықтар мен ойларды іске асыруда 

қабылдау мүмкіндігі.
Оқу қызметін ұйымдастыру барысында мұғалім келесі дағдыларды қалыптастыруы 

қажет:
1. Өз жұмысын ұйымдастыра білу (жұмыс орнын ұйымдастыру, жұмысты 

жоспарлау).
2. Зерттеу сипатын білу және жасай білу (зерттеу тақырыбын таңдау, зерттеу 

кезеңдерін жоспарлау, ақпаратты іздеу, мәселелерді шешу әдістерін іріктеу).
3. Ақпарат көздерімен жұмыс жасай білу (ғаламтор, сөздіктер, энциклопедиялар, 

ғылыми мақалалар, балаларға арналған газеттер мен журналдар, мектеп оқулықтары, 
телебағдарламалар, бейне- және мултьфильмдер және т.б.).

4. Өз шығармашылық жұмысының нәтижесін ұсына білу, сөз сөйлеудегі қойылатын 
талаптар, сөз сөйлеудегі сауатты құрылым, жазба, баспа, электронды, шығармашылық 
және басқа нұсқалардағы жұмыстарды (жобаларды) рәсімдеу.

Зерттеу-ізденушілік қабілеті әр баланың бойында болады. Баланы ізденушілікке баулу, 
оған зерттеу дағдысы мен білігін игерту - бүгінгі білім беру саласының маңызды міндеті 
болып саналады. Егер әр оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету қажет 
болса, онда баланың қабілетін түрлі әрекетте көрсету үшін зерттеуге, білуге, үйренуге 
дайындау қажет.

Зерттеу қызметін бастауыш сынып оқушыларымен ұйымдастыруға арнайы тәсілдер 
қажет. Зерттеу қызметін күшейту үшін бастауыш сынып оқушыларын алғашқы алған 
білімдеріне өз бетінше зерттеу жүргізу жұмысында ұжымдық және жеке ойын түрлерін 
ұйымдастыру болып табылады. Білім алушылардың  зерттеу жұмысы барысында түрлі 
ақпаратты ресурстарды пайдалануы қажет, ең алдымен электронды басылымдар. Балаларды 
қажетті ақпаратты меңгеру үшін кеңістікте еркін бағдарлай алуына дағдыландыру керек.

Оқушы, ұстаз, ата-ана бірлесе отырып, жұмыс істеу арқылы ата-ана бұл зерттеу 
жұмысының баласына пайдасы бар екенін түсініп, өзі де көмек көрсететіп, өзінің мектеппен 
тығыз қарым-қатынас жасау қажеттілігін сезінеді. 

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу қызметі - бұл мұғалім мен оқушылардың ата-
аналармен бірлескен жұмысының түрі болып табылады. 

Біз өз зерттеуімізде Қарағанды қаласындағы жалпы білім беретін № 66 орта мектебінде 
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тәжірибелік жұмыстар жүргіздік. Оқушылардың зерттеу жұмыстарына ата-аналардың да 
қатысуын жүзеге асырдық. «Технологиялар» тақырыбында өткен көрмені ұйымдастыруға 
қатысты «Отбасымыз күнделікті өмірде қандай технологияларды қолданады?», «Алғашқы 
технологиялардың түрлері қандай болды? Олар қалай өзгерді?», «Бұл технологияны 
басқаша қалай қолдануға болады?», «Бұл технология арқылы әлемді қалай жақсартуға 
болады? Адамның және қоғамның өмірін технологиялар қалай өзгертеді?» сұрақтары 
арқылы жобалардың тақырыптарын таңдайды. 

Төрт айға созылған дайындық пен зерттеу барысында ата-аналар өз балаларына толық 
қолдау көрсетті: макеттер, постерлер жасау, бейнефильмдер түсіру, үш тілде сөйлейтін 
сөздерін тыңдау, сұқбат сұрақтарын құрастыру. 

Көрме соңында ата-аналар рефлексия парақтарында көрменің ұйымдастырылуына 
жағымды пікір білдіріп, өздерінің балаларының зерттеушілік біліктіліктерінің дамуына 
үлес қосқандарына, маңыздылығын түсінгендеріне ризашылықтарын білдірді.  

Осындай зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы оқушыда танымдық қабілет, тіршіліктің 
қыр-сырын меңгеруге талпыныс, білуге деген құштарлық туындайды. Жоғарыда аталған 
зерттеу жұмыстары негізінде оқушы, ата-ана, мұғалім арасында жағымды көңіл-күй, 
тығыз қарым-қатынас, аянбай еңбек ету, сол еңбектің нәтижесін көруге ұмтылу әрекеттері 
орнығады.

Демек, бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік білігін қалыптастыру оқушының 
ой-өрісі мен рухани жан дүниесінің дамуына ықпал етеді, өз бетінше жұмыс жасауға 
үйреніп, зерттеулер жүргізугебейімделеді, ой жүйелілігі мен шешендік өнері қалыптасады, 
танып-білу, талдау-жинақтау, салыстыру, маңызды мәселені бөліпшығару, өмірде қолдану 
әдістерін меңгереді, оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін арттырады.
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Формирование исследовательских навыков учащихся начальной школы

Аннотация. В данной статье проанализирована пробема формирования исследовательских 
умений учеников начальных классов. Рассмотрены алгоритм исследовательской деятельности 
учеников начальных классов. Описано влияние родителей на исследовательскую деятельность 
школьников.

Ключевые слова: исследование, научное исследование, исследовательские умения, 
исследовательская деятельность.
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Formation of research skills of primary school pupils

Abstract. This article deals with the problem of forming research skills of elementary school students. 
The algorithm of elementary school students’ participation in research work was discussed. The parents’ 
influence on schoolchildren for participation in research work is described.
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Роль учебной практики в профессиональном становлении студентов 

Аннотация. В статье рассматривается одна из возможностей проведения учебной 
(ознакомительной) практики студентов специальности 5В060400 – «Физика». Особое внимание 
уделяется реализации решения основных задач учебной практики; таким видам учебного процесса 
как лекции и практические занятия. Ознакомление студентов  основными направлениями научной 
деятельности кафедры общей и теоретической физики осуществлено через изучении информации 
сайта физико-технического факультета. Учебная (ознакомительная) практика предназначена 
для подготовки студентов к производственной практике, а также является первой ступенью 
профессиональной практики. Она имеет статус, приравниваемый к учебной дисциплине и 
организуется согласно учебному плану специальности. Ее роль в мотивационном плане огромна в 
связи с тем, что студенты во время прохождения учебной практики приобретают первичные умения  
навыки ведения дневника-отчета, составления итогового отчета.

Ключевые слова. компетентность, структура профессиональной компетентности, учебная 
(ознакомительная) практика, виды учебной практики, основные задачи учебной (ознакомительной) 
практики студентов специальности 5В060400 – «Физика», лекции и практические занятия по учеб-
ной (ознакомительной) практике.

В настоящее время актуальна новая парадигма образования «обучение в течение 
жизни». В основе этой парадигмы образования положена концепция непрерывного 
образования и самый главный ориентир в ней указан на самообразование. Расширение 
роли и функционального поля образования, резкий рост информации и знаний вызывают 
новые требования к профессиональной деятельности специалиста новой информации [1, 
41 стр]. Все это указывает на необходимость усиления практического обучения и поиска 
соответствующих форм и методов организации учебного процесса в вузе.

Термин «практика» на греческом языке означает деятельный. Практика это сторона 
предметной деятельности, которая означает целесообразную и целенаправленную 
деятельность. Практика студентов как форма обучения является обязательной для высших 
профессиональных учебных заведений  

[2, 158 стр.]. Она предусматривает  получение студентами специальных профессиональ-
ных умений и навыков. Практика – это составная и своеобразная форма организации учебного 
процесса, такая как лекции, лабораторные работы, семинары. Согласно нормативному 
документу – процедура «Профессиональная практика» в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева практика 
является составной частью образовательной программы высшего профессионального 
образования. Практика обучающихся относится к дополнительным видам модулей, 
направленных на закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в 
высшем учебном заведении, приобретение практических навыков и компетенций, а также 
освоения передового  опыта [3,4]. В этом документе основными и обязательными вида-
ми профессиональной  практики студентов в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева указаны следующие: 
учебная (учебно-ознакомительная, учебно-полевая по ботанике, учебно-полевая по зоо-
логии, диалектологическая, фольклорная, полевая, пленэрная); педагогическая, языковая, 
производственная (технологическая, преддипломная). 


