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АҢДАТПА 

 

Елімізде қабылданған «Интеллектуалды Ұлт-2020» ұлттық жобасында 

зияткерлік ұлтты қалыптастыру Қазақстан дамуының стратегиялық 

мақсаттарының бірі болып танылды, бұл ретте басты бағыттар сапалы білім 

беру мен өскелең ұрпақты қолдау болып табылады. Осыған байланысты 

жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларында ақпараттық технологиялар 

әлеуетін пайдалана отырып, студенттердің интеллектуалдық әлеуетін 

қалыптастыру білім берудегі негізгі басымдық ретінде айқындалған.  

Зерттеу тақырыбы: Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT 

аркылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру.  

Зерттеудің мақсаты: болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ 

арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық 

негіздерін айқындап, әдістемесін дайындап, оның тиімділігін тәжірибелік-

эксперименттік жұмыстар арқылы тексеру. 

Зерттеудің міндеттері  

1. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін 

қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздерін айқындау. 

2.«Интеллектуалды әлеует», «болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 

интеллектуалды әлеуеті» түсініктерінің мазмұнын нақтылау. 

3.Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды 

әлеуетін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін дайындау. 

4.Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды 

әлеуетін қалыптастырудың әдістемесін әзірлеп, оның тиімділігін 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар арқылы тексеру, ғылыми-әдістемелік 

ұсыныстар беру. 

Зерттеу әдістері:   

-теориялық: (философиялық, психологиялық-педагогикалық және 

әдістемелік әдебиеттерге) салыстырмалы талдау-жинақтау, контент-талдау, 

тұжырымдау, кластерлік құрылымдау, салыстыру; 

 -эмпирикалық: ойша эксперимент, сауалнама, әңгімелесу, 

педагогикалық бақылау, тест, тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар жүргізу, 

педагогикалық диагностика, педагогикалық модельдеу;  

статистикалық: зерттеу бойынша алынған нәтижелерді 

математикалық - статистикалық тұрғыдан өңдеу. 

Қорғауға ұсынылатын қағидалар  (дәлелденген ғылыми болжамдар 

және жаңа білім болып табылатын басқа да тұжырымдар): 

1.«Интеллектуалды әлеует» ұғымының генезисін зерделеу 

философиядан бастау алады. Ежелгі ойшылдар еңбектерінде  ақыл – адамды 

басқа тіршілік иелерінен ерекшелейтін аса маңызды қасиет саналып,  ол – 



пайым және парасаттан тұратындығы көрсетіліп және әрбір адамға тән 

қасиет ретінде сипатталады. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ 

арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың теориялық негіздеріне 

«интеллектуалды әлеует» ұғымының философиялық, психологиялық және 

педагогикалық  еңбектердегі тұжырымдар жатады.  

2. «Интеллектуалды әлеует» ұғымының құраушы бөліктері ретінде 

«танымдық қажеттіліктің, уәждеменің болуы, ақыл-ой кернеуіне дайындық 

(шығармашылық ізденіс); интеллектуалды өнім, білімге субъективті 

дайындықтың қалыптасуы» деп зерделеніп, интеллектуалды әлеует 

түсінігінің мазмұны: «белгісізді шешу, бейнелеп көрсету, нәтижеге жетудегі 

тұлғаның ішкі рухани күші және ақыл-ойдың энергетикалық құрылымы»; ал 

«болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуеті» 

түсінігінің мазмұны: «тұлғаның кәсіби-шығармашылық жетістікке жетуіндегі 

білімді, динамикалық байланыстарын басқару қабілеті» ретінде түсініледі. 

3. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды 

әлеуетін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі педагогикалық 

жүйе ретінде: мотивациялық, танымдық, процессуалды компоненттері,  

өлшемдері мен көрсеткіштерінің, әдістері мен формаларының жиынтығын 

құрайды және деңгейлеріне (төменгі, орта, жоғары) сәйкес жүзеге 

асырылады.  

4. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды 

әлеуетін қалыптастырудың әдістемесі: «Бастауыш білім берудегі ІТ 

негіздері» элективті курс бағдарламасы, «Интеллектуалды карта» әдісінің 

ережелері, «ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетті қалыптастыру негіздері» 

атты оқу-әдістемелік құралының сипаттамаларынан түзіледі. 

Зерттеудің негізгі нәтижелері:  

- болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін 

қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздері айқындалды; 

-«интеллектуалды әлеует», «болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 

интеллектуалды әлеуеті» түсініктерінің мазмұны нақтыланды; 

- болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды 

әлеуетін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі мен әдістемесі 

дайындалып тәжірибеден өтті. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығы:  

Бірінші нәтиже жаңа, себебі зерттеу мәселесіне қатысты  отандық, шет 

елдік философиялық, психологиялық және педагогикалық еңбектерді 

зерделеу нәтижесінде бастауыш сынып мұғалімдерінің  интеллектуалды 

әлеуетін қалыптастырудың теориялық  негіздері айқындалды, болашақ 

маманның аталмыш сапасының  маңыздылығы туралы ғылыми түсініктер 

жүйеленді. Диссертациялық жұмыстың жүйелілік-әрекеттік, 

синергетикалық, тұлғалық, кешенділік, инновациялық сияқты әдіснамалық 

тұғырлары таңдалып, негізделді. Аталған әдіснамалық тұғырлар   зерттеудің 

категориялық аппаратын логикалық құрылымдау, зерттеу мәселесін, ғылыми 

таным формаларын анықтау үшін болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 



IT арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда тірек етілуімен 

маңызды болып табылады.  

Екінші  нәтиже жаңа. Интеллектуалды әлеует және оны қалыптастыруға 

арналған зерттеулердегі түйінді ойларды талдай келе, зерттеудің тірек 

ұғымдары болып табылатын «интеллектуалды әлеует», «болашақ бастауыш 

сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуеті» түсініктерінің құрылымы 

мен мазмұны нақтыланды және  авторлық  анықтамасы берілді. Анықтама 

педагогика ғылымының терминологиялық қорын толықтырады, байытады. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды 

әлеуетін қалыптастырудың ішкі құраушылары, әдіснамалық тұғырлары мен 

ұстанымдары айқындалған, өлшемдері, көрсеткіштері, әдіс тәсілдері, 

деңгейлері нақтыланған құрылымдық-мазмұндық  моделі жасалғандықтан  

үшінші нәтиже жаңа болып табылады. Ұсынылған модельді жоғары мектеп 

педагогикасы тәжірибесінде шығармашылықпен қолдану мамандар 

даярлаудың сапасын арттыруға ықпал етеді. 

  Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін ІТ 

арқылы қалыптастыруды практикалық тұрғыда шешуге мүмкіндік беретін 

элективті пән мен оқу әдістемелік құралдың жасалуы төртінші нәтиженің 

жаңалығын  көрсетеді.  

       Ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік бағдарламаларға 

сәйкестігі: 

Зерттеу мәселесі бүгінгі еліміздің экономикалық, саяси - әлеуметтік 

дамуының сұраныстарынан туындаған, әлемдік білімдік кеңістікке ену 

жағдайындағы Қазақстандық білім беру жүйесін дамытуға, мамандар 

даярлаудың сапасын арттыруға қатысты Қазақстан Республикасы «Бiлiм 

туралы» Заңы, «Педагог мәртебесі» туралы Заң, Қазақстан Республикасында 

білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы, «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасы, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2019 жылғы 2 

қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауы, Қазақстан Республикасы Білім 

және Ғылым министрлігі Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты және басқа да мемлекеттік нормативті - құқықтық  

құжаттарда көрсетілген басымдықтар мен міндеттерді шешуге бағытталған 

талаптарға сәйкес келеді. 
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