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Педагогика және психология ғылымдарының зерттеу әдістері: 
мәні, түсінігі және түрлері

Аннотация. Зерттеу жұмысында педагогика және психология ғылымдарындағы зерттеулер 
процесі, оның құрылымы, кезеңдері мен негізгі әдістері қарастырылады. Педагогика және психология 
ғылымдары әдістерінің логикалық негіздері мен таным теориясы өлшем қағидаларына ерекше 
назар аударылады. Зерттеулер әдістерінің ерекшеліктері, міндеттері мен келешегі қарастырылады. 
Зерттеудің ақпараттық негізін теориялық бағыттағы ғылыми журнал материалдары құрайды. 
Мақаланың мақсаты – педагогика және психология ғылымдары зерттеулер әдістері мәнін зерделеу 
болып табылады. Зерттеу жұмысы көрсеткендей, бүгінгі күнде зерттеулер әдістері әлеуметтік-
гуманитарлық ғылымдар саласында ерекше орын алады.

Түйін сөздер. әдіснама, әдіснама деңгейлері, әдіснама моделі, ұйымдастырушылық әдістері, 
эмпирикалық әдістер, салыстырмалы талдау, жүйелік талдау, эксперимент.

Кіріспе. Барлық ғылым салаларында кез келген зерттеу бағыттарының әдіснамалық 
негізділігі жүзеге асырылған жұмыстардың дәйектілігін көрсетеді. Баршамыз білетіндей 
педагогика мен психология зерттеу нысаны ортақ адам болғандықтан бір-бірімен тығыз 
байланысты ғылым салалары. Адам психикасы, оның ұжымдағы барлық тұлғалық сапалық 
белгілерінің көрінісін осы ғылымдар зерттейді. Сондықтан бұл ғылымдардың зерттеу 
әдістері барлық жағынан өзара ұқсас. Барлық алынатын ғылыми нәтижелер ақпараты, 
ми қабілетінен бастап тұлғаның даму жолдары бойынша мәліметтер осы зерттеу әдістері 
арқылы жүзеге асады. Зерттеу әдістері көмегімен ақиқат танылады, құбылыстардың 
заңдылық байланыстары айқындалады. Зерттеуші өз саласының әдістерін жетік және терең 
меңгерген жағдайда ғана ғылыми еңбегі сәтті шығатыны белгілі.

Зерттеу әдістері. Зерттеу жұмысының эмпирикалық деректерін мәселеге арналған 
теориялық-тәжірибелік еңбектер құрайды. Зерттеу жұмысы барысындағы нәтижелерді алу 
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үшін тақырып бойынша жүргізілген ғалымдар зерттеулерлерінің теориялық әдебиеттерін 
пайдалану негізінде салыстырмалы талдау арқылы мүмкін болды. Зерттеу жүргізуге 
мәселені философиялық тұрғыдан талдайтын әр түрлі тұжырымдамалар және жүйелік-
құрылымдық, тарихи-философиялық, институционалды талдау әдістері әсер етті.

Зерттеу нәтижелері және талқылау. Ғылыми міндеттерді шешуге бағытталған әдіснама 
өз кезегінде зерттеліп отырған мәселенің күрделілігін айқындайды. И.П. Павловтың 
пайымдауынша: «Әдіснама – теориялық және тәжірибелік қызметті ұйымдастыру мен 
құрудың қағидалары мен тәсілдерінің жүйесі, осы жүйе туралы ілім». Әдіснаманың 
бүтіндей таным қызметі процесін зерттейтін таным теориясынан әдістерге сүйенуі, ақиқат 
пен тәжірибелік тиімді білімге жету жолдары ерекшелейді. Егер теория таным процесінің 
нәтижесін көрсетсе, әдіснама осы білімге жету мен құрудың тәсілі болып табылады.

Әдіснаманың философиялық деңгейі – оның мазмұнын танымның жалпы қағидалары 
мен жалпы ғылымның категориялық құрылымы құрады. Бұл ретте ол әрбір әдіснамалық 
білімнің мазмұндық негізі болып табылады. Әдіснамалық қызметті философиялық білімдер 
жүйесі жүзеге асырады.

Әдіснаманың жалпы ғылыми деңгейі – барлық немесе көптеген ғылыми пәндерде 
қолданылатын теориялық тұжырымдамалар мен зерттеу әдістері. Жалпығылыми 
әдіснаманың аппараты: жүйелік әдіс, жүйелік талдау әдістері (модельдеу, математикалық 
статистика, графтар теориясы және т.б.). Жүйелік талдау – кез келген нысандарды жүйелер 
сапасы ретінде көру және бұл жүйелерді талдау бойынша зерттеу әдіснамасы. Модельдерді 
құру жүйелік талдаудың негізі болып табылады, ал маңызды көрінісі ретінде келешегін 
көруге мүмкіндігін беретін процесс динамикасын зерттеу саналады. Модельдеу – таным 
теориясының негізгі категорияларының бірі болып табылатын модельдерді құру мен 
зерттеу жолдарының нысандары процестері немесе жүйелері, құбылыстарды зерттеу. 
Модельдеу идеясына ғылыми зерттеудің кез келген әдісі сүйенеді: теориялық (түрлі 
таңбалық, абстрактты модельдер қолданылады); экспериментальды (пәндік модельдер 
пайдаланылады).

Әдіснаманың нақты-ғылыми деңгейі – осы немесе өзге арнайы ғылыми пәнде 
қолданылатын әдістер, зерттеулер қағидалары мен процедураларындағы әдістер жиынтығы. 
Педагогика әдіснамасы – білімді алу туралы көзқарастар мен тәсілдер қағидаларының 
педагогикалық нақтылығын көрсететін педагогикалық теорияның негіздері мен құрылымы 
туралы білімдер жүйесі. Сонымен бірге, зерттеу жұмыстарына қажетті білім алу қызметі 
мен бағдарламалар, логика, әдістер мен сапаны бағалауды негіздеудің жүйесі болып 
табылады.

Әдіснаманың технологиялық деңгейі (зерттеу әдіснамасы) – шынайы материалдармен 
қамтамасыз ететін, ғылыми білім ауқымына енетін процедуралар жиынтығын құрады. 
Педагогикадағы зерттеулер – заңдылықтар туралы қоғамдық маңызды жаңа білімдерді алу, 
оқыту мен тәрбиелеудің құрылымы мен тетіктерін анықтау, педагогиканың теориясы мен 
тарихы, оқу-тәрбие жұмыстары әдістемесі, оның мазмұны, бастапқы, орта, орта-арнаулы 
және жоғары мектеп қағидалары, әдістері мен ұйымдастыру түрлеріне бағытталған ғылыми 
қызмет процесі мен нәтижесі. Сол себепті әдіснаманы дұрыс құру зерттеліп отырған 
нысанның шынайы ғылыми талдауына ықпал етеді.

Осы пікірлерге сәйкес ғылыми-педагогикалық зерттеулердің жиынтықталған әдіснама 
моделін былайша қарастыруымызға болады:

Философиялық  әдіснама:  философиялық әдіснаманың зерттеудің   барлық   бағыттарындағы 
айқындалған мәні; диалектиканың негізгі қағидалары: жалпылама байланыс, қалыптасу 
және даму; ғылыми танымның эмпирикалық және теориялық түрлерінің өзара байланысы; 
жаңа білімнің ғылыми-зерттеу процесінде жетілуі; түрленген қызмет шарттары – терең, 
мәнді және жан-жақты білім; ғылыми білім өмірге енген жағдайда мағына иеленеді.



№ 1 (122)/2018)

185

Жалпығылыми әдіснама: ғылыми-зерттеу жұмысына (ҒЗЖ) талаптар: концептуалды: 
объективтілік, дәлділік, дәлелділік; технологиялық іс жүргізу – жаңғыртылу; диалектика 
әдіс ретінде – объективті шынайылықты көрсететін щығармашылық ойлау логикасы; 
ғылымның дамуындағы әдіснаманың анықталған рөлі; жүйелік әдіс; зерттеу әдістері: 
эмпирикалық: бақылау, әңгімелесу, сұхбаттасу, сарапшы бағасы және т.б.; теориялық: 
салыстыру, анализ және синтез, индукция мен дедукция, жиынтықтау мен нақтылау және 
т.б.; жүйелік әдістер: модельдеу, құрылымдық-графтық талдау, математикалық статистика 
және т.б.; ҒЗЖ сипаттамасы: мәселе, өзектілігі, мақсаты, гипотеза, нысаны мен пәні, 
жаңашылдығы, тәжірибе үшін маңыздылығы және т.б.

Педагогикалық және психологиялық әдіснама: білімнің гуманистік парадигмасы; 
тұлғаның дамуы негізі – оқыту және тәрбиелеу; психологиялық диагностика әдістері; 
кадрларды дамушы тұлғаға үйретуге дайындау; ғылыми-танымдық қызметке әдіснамалық 
тәсілдер: объективті «кері байланыс» ұйымдастыру; білім, икемділік пен дағдылар 
деңгейін бағалау; тұлғаның жеке-психологиялық ерекшеліктерін диагностикалау; 
нысандандырылған әдістер қоры: эмпирикалық жалпығылыми сипат: бақылау, анкета және 
т.б.; дидактикалық тестілер; психологиялық диагностика; эмпирикалық және теориялық 
әдістер негіздері.

Зерттеуді жиынтықтайтын әдіснама: зерттеліп отырған нысанның факторларын талдау 
және анықтау; теориялық және тәжірибелік міндеттерді шешуге бағытталған әдістерді 
таңдау және әзірлеу; зерттеліп отырған процестің өзара байланыстарын көрсететін 
модельдерді әзірлеу, индикаторлар таңдау; репрезентативті таңдау қалыптастыру және 
ақпарат жинау; құрылымдық-сандық талдау, теориялық мәнін түсіну және заңдылықтарын 
айқындау; ҒЗЖ талаптарын ескере отырып әдіснама мен нәтижелерді баяндау; теория → 
әдіснама → болашақтағы әдіс [1, 205-208]. Аталып өткен барлық әдіснама модельдері өзара 
тығыз байланысты.

Білім беру мен ақпараттық технологиялардың қарқынды түрде дамуы, оқыту мен 
тәрбиелеу процесіндегі адам туралы ғылымдардың бірлесуі педагогика және психология 
ғылымдарының зерттеу әдістерінің дамуына әсер ететіндігі белгілі. Қайта жаңғырулар 
нәтижесінде көрініс табатын қорытындылар тестілеу, сауалнамалар жүргізу секілді тексеру 
жұмыстарының көмегімен іздену тәжірибесін көрсетеді.

Таным мен тәжірибелік қызметтің негізгі қағидалары жүйелеріне сәйкес педагогика 
және психология ғылымдары жалпы ғылыми тәсілдерге енетін мынадай зерттеу әдістерін 
қолданады:

- детерминизм әдісі – барлық құбылыстарды оның дәйектілігімен анықталған 
себептерін зерттеу қажеттілігі;

- жүйелілік әдісі – табиғи, әлеуметтік, педагогикалық және психологиялық жүйелер 
біртектілігімен ішкі байланыстағы барлық құбылыстарды түсіндіру;

- диалектикалық әдіс – барлық заттар мен құбылыстардың бір түрден екінші түрге 
өтуі, өзгерісі, түрленуі мен дамуының үздіксіздігін дәйектейді;

- эмпирикалық әдіс – ғылыми танымның маңызды бастапқы сатысы ретінде 
мәліметтерді жинау, жиынтықтау мен тиянақтау қажеттілігін бағамдайды;

- рационалды әдіс – жиналған мәліметтерді түсіндіру мен жүйелендіруге 
бағытталады;

- педагогика және психология ғылымдарымен іргелес ғылымдар әдістер: бақылау, 
сауалнамалар жүргізу, тестілеу, сұхбаттасу, мониторинг және т.б.

Психология міндеттерін айқындау үшін лабораториялық және табиғи эксперимент, 
қызмет өнімдерін зерттеу, биографиялық әдістер, салыстырмалы-генетикалық әдістер 
секілді т.б. тәсілдер де қолданылады. Сонымен қатар, зерттеушілердің басым бөлігі 
жоғарыда аталып өткен педагогикалық және психологиялық зерттеулер әдістерін төрт топқа 
бөледі: ұйымдастырушылық (салыстырмалы, кешенді); эмпирикалық; мәліметтерді өңдеу 
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әдістері (сандық және сапалық); түсіндірмелік әдістер. Педагогика және психологияда 
кеңінен қолданылатын зерттеу әдістеріне талдау жүргізсек.

Мәселен, салыстырмалы талдаудың негізгі мақсаты – түрлі топ өкілдерін жасы, білімі, 
қызметі және т.б. ерекшеліктері бойынша жүйелендіру болып табылады. Топ өкілдері 
санаты әр түрлі болғанымен алынатын нәтижелер ортақ тәсілдермен жүзеге асырылып, 
өзара салыстырылады. 

Зерттеудің кешенді әдістерінде түрлі ғылым салаларының өкілдері қарастырылып 
отырған мәселенің барлық қырларының өзара байланыстары мен ерекшеліктерін 
айқындайды. Тұлға дамуындағы педагогикалық және психологиялық ерекшеліктерімен 
қатар, оның физиологиялық, әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени және рухани даму 
ерекшеліктерін анықтауға болады.

Эмпирикалық әдістер түрлері өте көп екендігі баршамызға мәлім. Эмпирикалық әдістер 
педагогика және психология ғылымдарында қарқынды түрде қолданылуына байланысты 
әрқайсысына тоқталуды жөн санап отырмыз.

Бақылау – педагогикалық және психологиялық құбылыстар мен процестерді бағытталған, 
жоспарланған, жүйеленген түрде қабылдау мен тиянақтау. Бақылау үшін негізгі шарттар 
ретінде алға мақсат қою, жоспар әзірлеу, нысанды таңдау мен ахуалды бақылау саналады. 
Зерттеліп отырған нысан қызметіне араласпай, бақылаудың объективтілігі мен жүйелігін 
сақтау арқылы нәтижелерді тиянақты әзірлеу маңызды болып табылады.

Өз кезегінде бақылауды ұйымдастырудың түрлеріне байланысты бірнеше тәсілдері 
болады: тұтастай және ішінара талдау. Біріншісі бір мезгілде нысанның барлық мінез-құлық 
ерекшеліктерін ұзақ уақыт талдаса, екіншісі нысан мінез-құлқының белгілі бір бөлігін 
зерттейді. Бақылауды ұйымдастыру шарттары бойынша лабораториялық және далалық 
зерттеулер болып бөлінеді.

Сауалнамалар жүргізу – бұл сауалдар қойылған парақшаларға жазбаша жауап берілетін 
зерттеу әдісі. Берілген әдіс белгісіздік қағидасын қолдану мүкіндігіне байланысты 
жауаптар шынайылығы дәрежесін арттырады. Жалпы сауалнамалар түрлері зерттеудің 
негізін құрайтын сауалдармен анықталады. Анығырақ айтсақ, сауалнамалардағы сұрақтар 
түрлері төмендегі кестеде көрсетілген: 

1-кесте – Сауалнама сұрақтарының түрлері мен оның сипаттамалық белгілері

Сауалнама сұрақтарының 
түрлері

Сауалнама сұрақтарының сипаттамалық белгілері

Ашық Таңдау үшін жауап нұсқалары берілмейді
Жабық Сауалдар жауаптарының бірнеше нұсқалары 

ұсынылады
Тікелей Астыртын, бүкпе сауалдар
Жанама Респондентке қойылған сауалдар дәл және терең 

ақпарат алуды көздейді
Негізгі Өте маңызды сауалдарға жауап алынады

Бақылау Дәйектілігін анықтау үшін негізгі сұрақтарға 
алынған мәліметтерді қайта тексереді

Сұхбат, сұхбаттасу, әңгімелесу немесе кездесу – сұраудың бұл түрінде респонденттерге 
қойылған сауалдарға ауызша жауап алынып немесе диктофонға жазылып алынады. Әдіс 
жеке адам немесе топтар арасында бір мәрте немесе бірнеше рет жүргізілуі ықтимал. 
Әдістің аталмыш түрі де өз ерекшеліктеріне байланысты бірнеше түрге бөлінеді (Кесте 2):
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2-кесте – Сұхбаттасу түрлері мен оның сипаттамалық белгілері

Сұхбаттасу түрі Сұхбаттасу түрлерінің сипаттамалық белгілері
Стандарттық Әңгімелесу немесе сұхбаттасу сұрауда көрсетілген 

сауалдар бойынша қатаң түрде жүргізіледі
Стандарттық емес Зерттеуші мен респондент әрекеттеріне қатаң түрде 

белгілі бір тәртіп белгіленбейді
Жартылай 

стандартталған
Екі түр элементтерінің қатар қолданылуы

Педагогика және психология ғылымдары тестілеу әдістерін екі жақты қарастырады: 
түрлі тестілік тапсырмаларды қолдану барысында тұлғаның психикалық қызметіндегі 
жасырын ерекшеліктерді зерттеу әдісі; кез келген психикалық процесс немесе тұлғаны 
бағалауға бағытталған стандартты психологиялық зерттеу әдіс. Жалпы тестілеу жеке немесе 
топтар арасында жүргізілетіндіктен мәселенің көп қырын айқындауға мүмкіндіктер мол. 
Мәселен, тұлғаның жеке қабілеттерін зерттеуде әрбір қатысушының жеке жауап бергенін 
қадағалаған жөн. Бұл әдістің мүмкіндіктері өте кең: тесттер адам қабілетін, ептілігі мен 
дағдылығын айқындай алады; психологиялық мінез-құлқын анықтайды; түрлі ахуалдардан 
шығу жолдарын табуда көмектеседі.

Өзара қатынастар құрылымы мен психологиялық үйлесімділікті анықтауға бағытталған 
және топішілік тұлғаралық байланыстарды педагогикалық-психологиялық зерттеудің 
эмпирикалық әдісі болып табылатын социометрияның да орны ерекше. Бұл әдіс топ 
мүшелерін таңдау арқылы жауап алынған нәтижелер бойынша топ пен топ көшбасшысының 
бірлігін, тұтастығын айқындайды. Бұл әдіс әсіресе, ұжымдарды қалыптастыру мен топтарға 
бөлуде, топішілік өзара қимылдарды анықтау барысында педагогикалық тәжірибеде 
қолданылады.

Қызмет өнімдері болып табылатын шығармашылық нәтижелерін талдау да эмпирикалық 
зерттеулер әдісі тобына енеді. Бұл әдіс арқылы адамның шығармашылық қызметінен туындаған 
өнімдерді сараптау, материалды және өндірілген шығармашылық нәтижелерін түсіндіру арқылы 
жанама эмпирикалық зерттеу жүргізіледі. Аталмыш әдіс арқылы өнім туралы баға берумен қатар, 
оның әзірлену процесі, соңғы өнімнің алғашқы ойға сәйкестік деңгейі анықталады.

Эмпирикалық зерттеулердің жеке әдістері арқылы жүргізілетін зерттеу жұмыстары бақылау, 
құжаттарды зерделеу мен сараптау, ауызша және жазбаша сұрау, сарапшыларды тарту секілді 
әрекеттер арқылы жүзеге асады. Зерттеулер өзінің тереңдігі, сарапталуы мен жүйеленуіне 
байланысты бөлінеді:

- шолу зерттеулер – зерттеліп отырған нысанның мәселелерін алдын ала, салыстырмалы 
түрде үстіртін қарастыру;

- мамандандырылған (ішінара) зерттеулер – зерттеліп отырған нысанның жеке қырлары мен 
тараптарын зерттеу;

- модульды (кешенді) зерттеулер – нысанды алдын ала зерттеудің, оның құрылымы мен 
қызметтерін талдауға байланысты сауалдар кешенін зерттеу;

- жүйелік зерттеулер – нысанды тұтастай қарастыру, оның жүйе құрушы факторларын 
анықтайтын және нысанның пәні, мақсаттары мен гипотезаларын бөлу негізінде толық жеке 
зерттеулер жүргізу.  

Эксперимент – зертеудің жалпы эмпирикалық әдісі болып табылады және құбылыстар мен 
процестер қатаң бақыланатын және басқарылатын шарттарда зерттеледі. Кез келген экперименттің 
негізгі қағидасы – басқалардың өзгермейтін және бақыланатын ахуал барысындағы қандай болса 
да фактордың зерттеу процедурасындағы өзгерістер. Егер басқа фактордың ықпалын тексеру керек 
болса келесі зерттеу процедурасы жүргізіліп, мұнда осы соңғы фактор өзгеріп, өзге бақыланатын 
факторлар өзгеріссіз қалады.

Эксперимент барысында зерттеуші саналы түрде қандай болмасын құбылыс әрекетін жаңа 
фактор енгізу арқылы өзгертеді. Зерттеуші енгізген немесе өзгерткен жаңа фактор эксперименттік 
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фактор немесе тәуелсіз айнымалы деп аталады. Тәуелсіз айнымалы ықпалымен өзгерген факторлар 
тәуелді айнымалыға өзгереді. Егер зерттеуші оқытудың жаңа әдісін зерттеуде және тексеруде 
оқушының білім мен білікті игеру жетістігі, тұлғалық сапалық белгілерінің дамуының нәтижелері 
тәуелсіз айнымалысы болып әдіс табылса, ал тәуелді айнымалыға білім, икемділік, оқушының 
тұлғалық сапасы жатады. Эксперимент бүтін сынып, оқу тобының оқу-тәрбие процесіне өзгерістер 
мен кедергілер келтірмесе, мұны табиғи эксперимент деп атайды.

Лабораториялық эксперимент барысында оқушылар, студенттер (немесе кіші топтар) 
эксперименттің барлық қырларын толық және мұқият зерттеу үшін оқу тобы ұжымының кейбір 
мүшелері қалған бөлігінен оқшауланады. Лабораториялық зерттеулер көбінесе сабақтан тыс 
уақытта жүргізіледі.

Негізінен эксперименттің төрт түрі бөлініп көрсетіледі:
1) белгілейтін – зерттеу үшін қажетті бастапқы деректерді анықтау (оқушылардың 

қандай болмасын білімі мен икемділігінің алғашқы деңгейі). Бұл түрінің мәліметтері 
эксперименттің келесі түрлерін ұйымдастыруға пайдаланылады;

2) үйретуші – оқыту жаңа факторды енгізу арқылы жүргізіледі (жаңа материал, 
жаңа құралдар, тәсілдер, оқыту түрлері) және оны қолданудың тиімділігі айқындалады;

3) бақылаушы – үйретуші эксперименттен кейінгі біршама уақыттан кейінгі 
оқушылардың білім мен икемділік деңгейі, үйретуші эксперимент материалдары бойынша 
қандай болмасын тұлғалық сапасының өзгерісі анықталады;

4) салыстырмалы – бір оқу тобында жұмыс бір материал (әдіс) бойынша, басқа 
топта өзге материал (әдіс) бойынша жүргізеледі.      

Салыстырмалы эксперимент педагогикалық эксперимент ішінде қең тараған түрі болып 
табылады. Экспериментальды және бақылау топтарының түрлері бойынша бір топтағы 
оқу-тәрбие процесіне жаңа фактор (экспериментальды фактор) енгізілсе, өзге топтарға ол 
енгізілмейді.

Салыстырмалы эксперимент барысында қажет:
- экспериментальды және бақылау топтарындағы оқу-тәрбие жұмыстары 

шарттарын теңгеру (экспериментальды фактордан басқа);
- осы және басқа топтардағы білімділіктің бастапқы деңгейінің объективті тәсілдері 

мен оқушылардың дамуын айқындау;
- экспериментальды топтарға экспериментальды факторды енгізу арқылы оқу-

тәрбие жұмыстарын жүргізу, ал бақылау топтарына енгізбеу;
- қайтадан білімділік деңгейін, экперимент аяқталғаннан кейінгі оқушылар дамуын 

анықтау;
- біршама уақыттан кейін (3-6 ай) оқушылардың жеткен нәтижелерін сақтау 

деңгейін айқындау.
Эксперимент жоспарына енуі керек:
- эксперименттің мақсаты мен міндеттері;
- экспериментті жүргізу орны мен уақыты және оның көлемі;
- экспериментке қатысушы оқушы, студенттке сипаттама;
- эксперимент үшін қолданылатын материалдарды баяндау;
- экспериментті жүргізу әдісін баяндау және зерттеудің жеке әдістерін қолдану;
- эксперимент барысында бақылау, тестілеу және т.б. әдістерді қолдану;
- эксперимент нәтижелерін өңдеу әдістерін баяндау [2, 2-5]. 
Енгізілетін шаралардың объективті көрінісін алу үшін зерттеу жұмыстарында 

математикалық статистика әдістері де қолданылады: топтар арасындағы 
айырмашылықтардың статистикалық өлшемдері, дисперсиялық талдау және т.б. 
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Бірөлшемдік статистикалық талдау барысында алынған эксперименттік мәліметтер топтар 
арасындағы жиілік бөліністері немесе орта көлемін салыстыруға әкелсе, ал зерттеуші 
нақты ықпалы бар процестер мен жанама көріністерді зерттеу мен бақылау мүмкіндіктерін 
жоғалтады (психологиялық, жас ерекшелік және т.б. факторлар). Осы себептен оқыту 
процесі тетіктерін зерттеудің математикалық әдістері көмегімен талдаудың кешенді 
тәсілдерін қолдану қажеттілігі туындайды.

Құбылыстарды күрделі, динамикалық, өздігінен ұйымдастырылатын жүйелер 
ретінде қарастыратын психология-педагогикалық ғылымдар саласындағы зерттеулер 
математикалық аппаратты игеру және әзірлемелерді әрі қарай дамытуды талап етеді: 
құрылымдық модельдеу,  логистикалық модель және т.б. Заманауи математикалық әдістердің 
бірі ретінде құрылымдық модельдеу немесе құрылымдық теңгерімдерді модельдеу 
(structural equation modeling) саналады. Корреляциялық-регрестік және т.б. Заманауи 
математикалық әдістердің бірі ретінде құрылымдық модельдеу немесе құрылымдық 
теңгерімдерді модельдеу (structural equation modeling) саналады. Корреляциялық-регрестік 
және факторлық талдауға сүйенетін құрылымдық модельдеу себеп-салдар байланысы мен 
латентті құрылымды модельдеудің әдісі ретінде психологтар жұмысында танымал құрал 
болып табылады [3, 49-50].

Өз кезегінде көптеген сандық мәліметтер статистикалық әдістер көмегімен 
жиынтықталады және сарапталады. Статистикалық әдіс мәліметтерді жинау, оны 
жиынтықтау, ұсыну, талдау мен түсіндірумен айқындалады. Статистикалық дайындықсыз 
түрлі ақпараттарды қабылдау және дәлме-дәл түсіндіру қиынға соғады. Сондықтан 
статистикалық әдістерді иелену сәтті нәтижелерге жетудің кепілі болмақ. Статистикалық 
талдау динамикалық заңдылықтардың түрлері, өзара байланыстары мен ізденістерін 
айқындауды көздейді [4, 394].

Қорытынды. Бір мақала шеңберінде педагогика және психология ғылымдары 
зерттеулер әдістерінің мәні мен түрлерін ашу мүмкін емес. Сондықтан зерттеу тақырыбына 
байланысты көптеген ғылыми жұмыстар жүргізу қажеттілігі байқалады. Бұл зерттеулер 
әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдармен айналысатын сала мамандарына көп көмегін 
беретіндігіне сенімдіміз.

Қазіргі заманғы ғылыми әдебиеттерді сараптай келе, зерттеу нысанының мәні мен түр-
лерін зерттеу эмпирикалық жағынан күрделіліктер туындатады. Айқындалғандай, педа-
гогика және психология ғылымдары зерттеу әдістерін қолдануға байланысты ғалымдар 
арасында нақты ұсыныстар жоқ. Ғылыми-зерттеу жұмысы көрсеткендей, педагогика және 
психология ғылымдары зерттеулер әдістері өзара тығыз байланысты және бір-бірінің 
кемшілігін толтырып отырады. Педагогика және психология ғылымдары зерттеулерінің 
барлық әдістерін кешенді түрде пайдалану арқылы зерттеліп отырған нысанды жүйелі әрі 
жан-жақты талдауға болады және оның сипаттамалық көрінісі туралы дәл және шынайы 
нәтиже аламыз.
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Методы исследования педагогической и психологической науки: сущность, понятие и виды

Аннотация. В научной статье рассматриваются процесс исследования педагогической и 
психологической науки, его структура, этапы и основные методы. Особое внимание уделяется 
логическим основам методов педагогической и психологической науки, принципам измерения 
в теории познании. Рассматриваются специфика, задачи и перспективы методов исследования. 
Информационную основу исследования составляют научные журналы, для которых характерен 
теоретический уклон. Целью статьи является изучение сущности методов исследования 
педагогической и психологической науки. Анализ данной статьи показал, что на сегодняшний день 
методы исследовании занимает значительное место в социально-гуманитарной науке.
Ключевые слова: методология, уровень методологии, модель методологии, организационные 
методы, эмпирические методы, сравнительный метод, системный метод, эксперимент.
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Research methods of pedagogical and psychological science: essence, concept and types

Abstract. In the scientific article we discuss the process of pedagogical and psychological science 
research, its structure, basic steps and techniques. Particular attention is paid to the logical basis of the 
method of pedagogical and psychological science, measurement principles in theories of knowledge. We 
consider the specifics, problems and prospects of methods research. Information base of research constitute 
the scientific journals, which are characterized by a theoretical bias. The aim of the article is to examine 
the essence of the methods of pedagogical and psychological science research. The analysis of this article 
shows that to date methods research takes an important place in the social sciences and humanities.

Key words methodology, level of methodology, model of methodology, organizational methods, em-
pirical methods, comparative method, system method, experiment.
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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 


