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Зерттеу мақсаты: 
 
Шағын зерттеу жобаларын 
ұйымдастыру арқылы 
оқушылардың 
зерттеушілік дағдыларын 
дамыту жолдарын зерттеу 



зерттеу материалдарын қорытындылау. 

мектепте тарих сабағында оқушылардың зерттеушілік  
қызметін ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстар әзірлеу;  

орта мектепте тарих сабағында зерттеушілік дағдыларын  
дамытуға бағытталған тапсырмалар әзірлеу; 

оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту  
құрылымын, мазмұнын және даму ерекшеліктерін сипаттау; 

зерттеу мәселесі бойынша педагогикалық, психологиялық,  
әдістемелік әдебиеттерді зерттеу; 

Зерттеу 
міндеттері: 



Зерттеу барысында қолданылған әдістер: 

шағын зерттеу 
жобаларын ұйымдастыру 
 

зерттеушілік дағдыны 
дамытудағы тәжірибені талдау 

қатысушылардан 
сауалнама алу (фокус-топ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Айқындаушы кезең 

Қорытынды кезең 

Қалыптастырушы кезең 

1 Зерттеу жұмыстың тақырыбын таңдау: 

 тақырыптың пәнге сәйкестігі; 

 тақырыптың өзектілігі; 

 тақырыптың оқушының жастық деңгейіне сәйкестігі; 

 дереккөздер мен ақпараттың қолжетімділігі; 

 тиімді әдістердің болуы; 

 тақырыпқа қатысты тың идеялардың болуы. 

2 Зерттеу мақсатын құрастыру: 

 нақты мәселеге бағытталған болуы; 

 бірнеше дағдылардың болуы. 

3 Зерттеу сұрақтарын құрастыру: 

 тақырыпты ашуға бағытталуы; 

 мазмұны нақты және айқын болуы. 

 проблемалық сұрақтар болуы. 

4 Гипотезаны құрастыру: 

 тақырып бойынша бар білімдер негізінде жасалуы 

 тексерілу мүмкіндігі болуы; 

 зерттелетін мәселенің екі, үш немесе одан да көп  аспектілерін қамтуы. 

5 Зерттеу міндеттері: 

 қарапайым және түсінікті тілде болуы; 

 жұмыстың құрылымын көрсетуі; 

 зерттеу мақсатына бірізді жылжу үшін жұмыстың құрылымдық жоспары 

көрініс табуы. 

6 Социологиялық зерттеуді жоспарлау және жүргізу: 

 Зерттеу әдістерін таңдау; 

 зерттеуді жүргізу; 

 респонденттермен коммуникация орнату;  

 деректерді өңдеу; 

 зерттеу нәтижелерін қорытындылау.  

7 Зерттеу қорытындысын жасау: 

 Зерттеу мақсатына сүйене отырып, мәселе шеңберіне қорытынды жасайды; 

 Гипотезаның расталған/расталмағаның тұжырымдайды; 

 Зерттеу мәселесін шешуге бағытталған өз ұсыныстарын береді. 

  

Шағын зерттеу жобасының құрылымы 
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Оқушылар үлгі бойынша 

кішігірім зерттеулерді жүргізе 

алады, өз зерттеулерін 

ұйымдастыру бойынша 

қарапайым білімдері, жеке 

зерттеу дағдылары бар. 
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Оқушылар зерттеу жүргізуге үнемі 

қызығушылық танытады, оқу 

зерттеулерінің тақырыбын 

таңдауда шығармашылық 

көзқарас, мақсат пен міндеттерді 

тұжырымдай білу, зерттеу 

кезеңдерінде қойылған 

міндеттерді шешу тәсілдерін өз 

бетінше таңдай білу; зерттеу 

нәтижелерін шығармашылық, 

стандартты емес түрде ұсына білу. 

Оқушылардың зерттеу қызметі 

туралы кейбір білімдері бар, 

мұғалімнің көмегімен зерттеудің 

тақырыбын, мақсаты мен 

міндеттерін анықтай алады, әртүрлі 

ақпараттық көздермен жұмыс істей 

алады; зерттеу мәселесін шешуге 

және алынған нәтижені ұсынуға 

қабілетті. 



Базалық 
деңгей 

Қалыптастыру
шы деңгей 

Жоғары 
деңгей 

12 оқушы 7 оқушы 5 оқушы 



Базалық 
деңгей 

Қалыптастыру
шы деңгей 

Жоғары 
деңгей 

8 оқушы 9 оқушы 7 оқушы 



Базалық 
деңгей 

Қалыптастыру
шы деңгей 

Жоғары 
деңгей 

5 оқушы 11 оқушы 8 оқушы 



Зерттеу дағдыларын қалыптастыру қадамдары: 

Шағын зерттеу жобасын ұйымдастыруда оқушыларға 
нақты құрылымды ұсыну;   
 

Зерттеуді бірнеше кезеңге бөліп ұйымдастыру; 
 
Зерттеудің әр кезеңінде оқушыларға сапалы кері 

байланыс беру. 
 

 
 
 



Зерттеу жобаларын ұйымдастырудың 
маңыздылығы: 

Оқушылардың өзіндік ізденіс және  өздігінен даму 
қабілетін дамыту; 

Зерттеушілік және тәжірибелік дағдыларын дамыту; 
Зерттеуді жоспарлау және социологиялық зерттеу 

жүргізу дағдысының қалыптасуы; 
  Өз қызметінің нәтижесінің рефлекциясын жүзеге 

асыру қабілеті дамыды; 
Зерттеу қызметінің нәтижелерін таныстыруды жүзеге 

асыру қабілеті жетіледі. 
 



Назар 
аударғандарыңызға 

рақмет! 


