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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Бұл диссертациялық жұмыста нормативтік құжаттарға сілтемелер
қолданылған:
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. 27.07.2007ж., №319-III
ҚРЗ. Астана. Ақорда.
Қазақстан Республикасының Конституциясы (Ата Заны). Астана. 30 –
тамыз, 1995.
Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңы, Астана. 18 акпан,
№407-IV, 2011.
ҚР МЖМБС 5.04.019-2011 «Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі ережелер»,
- Астана, 2011. -17б.
Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысымен
бекілген.
ҚР МЖМБС 6.08.012-2009 «5B010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы
мен әдістемесі» мамандығы ҚР МЖМБС. Астана, 2012.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім берудің дамытудың
тұжырымдамасы. –Астана, 2004.
ҚР білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы. 27.12.2019 ж., ҚР Үкіметінің №988 каулысы, Нұр-Сұлтан.
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауы: «Қазақстан – 2050: бір бағыт, бір мақсат, бір
болашақ» // Егемен Қазақстан. – 2014, қаңтар - 18. – Б. 1-3.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
«Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына ену
стратегиясы» атты Қазақстан халқына Жолдауы. – Астана, 2016, наурыз - 1.
2020-2021 оқу жылында Қазақстан Республикасының білім беру
ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы:
Әдістемелік нұсқау хат. – Нұр-Сұлтан қ.: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық
білім академиясы, 2020. – 331 б.
Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту
шеңберінде педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының білім
беру бағдарламаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы №32 бұйрығы. Қазақстан
Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 24 ақпанда №13182 болып
тіркелді
«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» үлгілік оқу бағдарламасы
(орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында) Бастауыш білім беру (3-4
сыныптар). – Астана, 2016. – 34 б.
Қазақстан Республикасындағы білім беруді және ғылымды дамытудың
2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысы.
3

АНЫҚТАМАЛАР
Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар
қолданылған:
Әлеует – қандай-да бір тапсырманы шешуде, белгілі мақсатқа жетуде;
жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің белгілі аумақта қолданылатын
мүмкіндіктері, құралдары, қорлары.
Интеллект (лат. іntellectus — таным, ұғыну, аңдау) — жеке тұлғаның
ақыл-ой қабілеті. Ақыл-ой сезімі адамның таным әрекетімен байланысты.
Алғашында бұл термин адам психикасының орынды ойлау функцияларын
белгілесе, казіргі кезде оған барлық танымдық үрдістер кіреді. Интеллект адамның болмысты тануының негізгі нысаны.
Интеллектуалды әлеует – бұл шынайы және әлеуетті қорлар, әрекет етуге
дайындық, мотивациялық факторлар, іс-әрекеттің энергетикалық сипаттары.
Интеллектуалды
әлеует
–
мемлекеттің,
саланың,
тұлғаның
интеллектуалды, шығармашылық мүмкіндіктері мен ресурстарының кешенді
сипаты.
Интеллектуалды әлеует – субъекттің институцияланған білімдер жүйесі
ретінде, нақты субъекттің зиятын қандай-да бір альтернативтік аумақтарда
мүмкін болатын интеллектуалды іс-әрекеті.
Мотив– баланың уәждемелік-жеке тұлғалық ерекшеліктері, олар белгілі
бір пән саласындағы міндетке жоғары танымдық қажеттілік пен ішкі
тұрақтылықтың (әуесқойлық) болуы арқылы көрінеді.
Кәсіби құзыреттілік – жеке тұлғаның кәсіби іс-әрекетті арттыруға
теориялық және практикалық әзірлігі мен қабілеттілігінің бірлігі.
Әлеуметтік медиалар - адамдардың өзара ақапараттық-коммуникациялық
құралдар арқылы қарым-қатынас жасау мүмкіндігі. Әлеуметтік медиалардың
(мысалы, блогтер, Wiki ресурстары,
Facebook, Twitter, MSN, Linkedin,
Instagram, Skype, В контакте т.б. ) өзіндік ерекшелігі – олар интернетті
пайдаланушы адамдар арасында бірін-бірі іздеп табуға, үзілген байланыстарын
қайтадан жалғастыруға т.б. ізгі қарым-қатынастар жасауға, жаңа субмәдениет
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Оқу ҥрдісі – оқытудың арнайы ұйымдастырылған түріндегі жеке
тұлғаның жалпы дамуы мен тәрбиесінің, білім беру мақсатын айқындайтын
біртұтас педагогикалық үдерістің нақты көрінісі.
Педагогикалық жобалау – білім алушылар мен педагогтардың ісәрекетіннің негізгі бөлімдерін алдын-ала өңдеу.
E-Learning – ақпараттық және электронды технологиялар көмегімен
оқыту жүйесі, интернет және мультимедия көмегімен оқыту.
Blended-Learning – онлайн оқыту мен оқытушы қатысуымен оқытуды
қатар жүргізуге мүмкіндік беретін білім беру амалы, аралас оқыту білім
алушыға өз білім беру бағытын, уақытын, өту орнын, қарқынын дербес бағалау
элементтері, сонымен қатар оқытушымен онлайн оқыту тәжірибесін кіріктіре
оқытудың түрі.
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IT (ақпараттық технологиялар) – ақпаратты тарату, көрсету, өңдеу,
сақтау, жинақтау, іздеу әдістері мен үрдістері және осы үдерістерді іске асыру
әдістері мен амалдары.
Білім беруді ақпараттандыру – мақсатқа бағдарланып ұйымдастырылған
білім беру сферасын әдіснамалық, технологиялық және ғылыми-педагогикалық,
оқу-әдістемелік бағдарламалық-технологиялық әзірлемелерді дайындау
барысында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктерін
жүзеге асыруға бағытталған тәжірибесін тиімді пайдалану үшін
қамтамасыздандырылған үдеріс
Ақпараттық технология – ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау, таратудағы
техникалық құралдар мен әдістердің жиынтығы, яғни әлеуметтік және
техникалық басқару мүмкіндігін жетілдіру және адамдардың білімін кеңейтуде
ақпаратты ұсыну.
Ақпараттық-коммуникациялық
технология
–
қазіргі
оқыту
технологиясын интерактивті бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз ететін
компьютерлік техника, телекоммуникациялық байланыс құралдары мен
әдістерінің жиынтығы
Ақпараттық құзіреттілік - ақпараттарды анықтауда индивидуумға қажет
қабілеттердің жиынтығы, яғни түрлі ақпараттарды тиімді қолдану мен бағалау,
оларды таңдау қабілеттілігі.
Таңдау курстары - мазмұны білім алушылардың танымдық
қызығушылықтарын жеке бейімі мен таңдауына сәйкес қанағаттандыруға
мүмкіндік беретін, пәндер бойынша білімдердің кеңейтілуі мен тереңдетілуіне
ықпал ететін оқу курстары. Таңдау курстарының жиынтығы оқу жоспарының
вариативті бӛлігін құрайды.
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
ҚР МЖМБС – Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті
білім беру стандарты
ЖОО – жоғары оқу орны
БОПӘ – бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
АКТ – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
IT - ақпараттық технологиялар
БҰҰБҒжМҰ (ЮНЕСКО) – Бірікктен Ұлттар Ұйымының Білім, Ғылым
және Мәдениет жөніндегі Ұйымы
ҚРЗ – Қазақстан Республикасының Заңы
БТ – бақылау тобы
ЭТ – эксперимент тобы
т.б. – тағы басқа
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КІРІСПЕ
Зерттеудің көкейкестілігі. Қоғам талабына сай болашақ мұғалімнің
кәсіби-тұлғалық сапаларында теориялық білім, озық тәжірибе, ойлау мәдениеті,
интеллект, ақпараттық мәдениет, танымдық және кәсіби ұтқырлық пен кәсіби
құзіреттіліктің қамтамасыз етілуі көзделеді. Осы орайда ақыл-ойды дамыту
және болашақ мамандарды ІТ сауаттылығы бойынша тәрбиелеу – қазіргі білім
беру жүйесінің өзекті мәселесі. Болашақ мұғалімдерде ақпараттық
сауаттылыққа тән сапалар, жүйелі білім, жүйелі ойдың, логиканың болуы
қазіргі заманғы білімділіктің басты өлшемі деуге болады. Сондықтан болашақ
педагогтерді кәсіби даярлау ісінде білім беру үдерісін заманауи талаптарға сай
жаңаша ұйымдастыру, білім беруде ІТ көмегімен дүниетанымның
ұстанымдарын меңгертуді, талдауды, қайта жасақтауды талап етеді.
Осыған сәйкес Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының: 1тарау, 3-бабы бойынша: «...әрбір адамның интеллектуалдық дамуы,
психикалық-физиологиялық және жеке ерекшеліктері ескеріле отырып,
халықтың барлық деңгейдегі білімге қолжетімділігі; 3-тарау, 11-бапта:
«...жеке адамның шығармашылық, рухани және күш-қуат мүмкіндіктерін
дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін
қалыптастыру, даралықты дамыту үшін жағдай жасау арқылы ой-өрісін
байыту» деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту жағдайын қарастырады [1].
Біздің зерттеу жұмысымызға негіз болатын келесі бір құжат, ол
«Интеллектуалды Ұлт-2020» ұлттық жобасы. Ұлттық жобаның мақсаты, жанжақты
дамыған
білімді,
мәдениетті,
зияткер,
дарынды
ұрпақ
қалыптастырудағы іс-әрекеттерге басымдық берудің қажеттілігін түсіну деп
берілген. Ал «Интеллектуалды Ұлт-2020» жобасының екінші аспектісі –
ғылым саласын дамыту, еліміздің ғылыми әлеуетін арттыруда парасатты
ойлау, білім, ғылымды шебер үйрену өнерінің дамуына жағдай туғызу және
қолдау [2]. Ұлттық жобадағы интеллектуалды ұлт құрау үдерісінде
студенттерде креативті ойлау, интеллектіні ашу, білімді үйрену, құру,
жасақтау өнерінің басымдығына назар аудару басты мәселе.
Сондай-ақ, Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды
дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының (ҚР
Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 қаулысы) негізгі
міндеттерінің бірі – «...Білім алушының интеллектуалдық, руханиадамгершілік және физикалық дамуын қамтамасыз ету» деп көрсетіледі [3].
Осы орайда ЖОО-дағы білім беру тұжырымдамаларында студенттердің
интеллектуалдық әлеуетін қалыптастыру білім берудегі бірінші басымдық
ретінде айқындалады, ал бұл ретте ақпаратты технологиялық білімді, кәсіптік,
рухани-мәдени, қоғамдық-саяси салаларда өзін-өзі жетілдіруге қабілетті,
біліктілігі жоғары маманды даярлау ісі басты мәселеге айналып отыр.
Қазіргі күні білім беру тұжырымдамасының бағыты – жобалық
материалдарын меңгерген, жасанды интеллектімен жұмыс жасайтын тұлғаны
қалыптастыру.
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Сәйкесінше, «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасында (ҚР
Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №827 қаулысы) бес басым
бағыттарының бірінде: «Адами капиталды дамыту» - жаңа жағдайға – білім
экономикасына көшуді қамтамасыз ету үшін креативті құруды қамтитын
түрлендіру бағыты» деп көрсетіледі [4]. Бүгінде бұл бағыттың бірқатар
бастамалары білім беру жүйесінде жүзеге асырылуда. Бұл тұрғыда
айтылғандар субъективті идеяларға негіз болады, жас ұрпаққа жаңа
талаптарды ескере отырып, креативті ойлау мен техникалық дағдыларын
дамыту арқылы білім беру мазмұнын қайта қарау қажеттілігін міндеттейді.
Кәсіби даярлауда болашақ бастауыш сынып мұғалімдері – еліміздің
болашақ ұлтты құраушы тұлғалары дейтін болсақ, ІТ, интеллектуалды әлеует
ұғымдарының диалектикалық астарлары бізге негіз болып отыр. Олар: жаңа
ақпараттық-танымдық теория жасау, терең білімді игеру, кәсіби алғырлық,
жоғары біліктілік, ұлттық мүддеге қызмет ету, жасампаздық, жасанды
интеллект, озық технология иегері, ақпараттық өрлеу дескрипторы, жаңа
философиялық пайымгер(креативтілік), зияткер және кемелді болу.
Ендеше жеке тұлғадағы креативті ойлау, жаңа ақпараттық-танымдық
теория жасау, жасанды интеллект (үйрену, құру, жасақтау өнерінің)
аспектілері «интеллектуалды әлеуетті» қалыптастырудың қозғаушы күші
болады. Бұл тұста болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда жоғарыда көрсетілген аспектілер
фукционалды жағынан тірек категориялар болары анық.
Интеллектуалды әлеует кәсіби құзыреттіліктің ажырамас және қажетті
компоненті болып табылады. Себебі адам өзін маман ретінде, ең алдымен,
дамыған интеллектуалды әлеуеті арқылы жүзеге асыра алады. Алайда болашақ
бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіби даярлауда оқытудың өзіндік
интегративтік ерекшеліктері бар.
Интеллект қызметтері мен интеллектуалды әлеует, атап айтқанда, балалар
мен жасөспірімдер жылдарында қарқынды даму мүмкіндігіне ие және ересек
жаста, яғни маманның қалыптасу кезеңінде, сондай-ақ оның кәсіби қызметін
орындау кезеңінде жинақталған интеллектуалды әлеуетті жаңарту және оны
одан әрі дамыту мүмкін болады. ЖОО-да табысты нәтиже көрсету үшін
интеллектуалды әлеуеттің жоғары деңгейі қажет. Бұл негізінен қабылдау,
ойлау, есте сақтау, құру, жасақтау т.б. белгілі логикалық тәсілдерді меңгеру
деңгейінде шеберлік таныту. Студенттік жаста сенсорлық, психомоторлық және
ақыл-ой қызметтері жоғары шегіне жетеді. Демек, біздің зерттеу мәселеміздің
өзі бірнеше қырлардан қарастыруды қажет етеді.
Зертеу мәселесіне қатысты қазақстандық, ресейлік, шетелдік ғалымдардың
еңбектеріне талдау жасалып, төмендегіше жүйеленді:
-тұлғаның интеллектісін дамытудың психологиялық-педагогикалық
аспектілері М.А. Холодная [5], А.Н. Леонтьев [6], Б.Г. Ананьев [7], Н.Ф.
Талызина [8], Д.Б.Богоявленская [9], А.А. Деркач [10], А.В. Брушлинский [11],
Ж.Ы. Намазбаева [12], Х.Т. Шерьязданова [13], С.М. Жақыпов [14], А.Р.
Ерментаева [15], Н.С. Толстоухова [16], О.И. Лаптева [17], Л.В. Иванова [18],
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У.А. Қосыбаева [19], Қ.М. Нағымжанова [20], Ғ.А. Асқарова [21], Т.Б.
Кенжебаева [22], К.С. Кенжебаева [23], А.Н. Умирбекова [24], М.Е. Нургалиева
[25] және т.б. ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапқан;
- тұлғаның әлеуеті туралы Н.Э. Пфейфер (кәсіби-педагогикалық әлеует)
[26], К.К. Жумадирова [27], Б.А. Тұрғынбаева (шығармашылық әлеует) [28],
Л.Ю. Гущина (білім әлеуеті) [29], А.А. Кудышева (гнесеологиялық әлеует) [30],
Е.М. Ибраева (кәсіби әлеует) [31], П.Б. Сейітқазы (медиабілімдік әлеует) [32]
және т.б. ғалымдар ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізген;
-бастауыш білім берудегі тұлға дамуының тұжырымдамалық негіздері:
Р.М. Қоянбаев [33], Т.С. Сабыров [34], Р.К. Төлеубекова [35], Ш.Т. Таубаева
[36], Ә.Мұханбетжанова [37], Ш.Х. Құрманалина [38], Б.А.Тұрғынбаева [39],
С.А. Нұржанова [40], А.Т. Тұралбаева [41], Б.Б. Баймұхамбетов [42], А.Ж.
Сыздықбаева [43], А.М. Үсенова [44], Г. Аспанова [45], А. Жунисбекова [46]
және т.б. зерттеушілердің ғылыми еңбектерінде талданған.
Болашақ бастауыш мамандарын кәсіби даярлаудағы интеллектуалды
әлеуеттің құрамдас бөліктерін әдістемелік бірнеше бағыттарда қарастырамыз:
-бастауыш білімдегі тіл және әдебиет: А.Байтұрсынұлы [47], Ж.
Аймауытов [48], М. Жұмабаев [49], С. Жиенбаев [50], Ә. Қоңыратбаев [51], С.Р.
Рахметова [52], Қ.Л. Болатбаева [53], Г.И. Уәйісова [54], А.Е. Жұмабаева [55],
Ә.С. Әмірова [56], Т.М. Әбдікерім [57], Р.О. Ізғұттынова [58], Р.Ж. Базарбекова
[59], Г.Т. Сәдуақас [60], А.Т. Ақжолова [61] және т.б.;
-бастауыш білімдегі математика: М. Дулатов [62], Ш.Х. Құрманалина,
А.Е. Әбылқасымова [63], Т.Қ. Оспанов [64], Н.А. Ерешова [65], А.А.
Қыдырбаева [66], Ж.Т. Қайыңбаев [67], Б.М. Қосанов [68], А.Б. Ақпаева [69],
Л.А. Лебедева [70], М. Мыңжасарова [71], А.Ш. Танирбергенова [72] және т.б.;
-бастауыш білімдегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар:
С.М. Кенесбаев [73], Ж.Ы. Сардарова [74], С.Т. Мұхамбетжанова [75], Ғ.Б.
Саржанова [76], Г.И. Бейсенова [77], Н.Ғ. Даумов [78], Ш.У. Унгарбаева [79],
А.Л. Ташимова [80], А.О. Мұхамбетжанова [81], А.Б. Медешова [82], Д.Н.
Исабаева [83], С.О. Жетпісбаева [84], Г.Б. Таутаева [85], К.Т. Мулдабекова [86],
Э. Уайдуллақызы [87], А.Қ. Оралбекова [88], Н.Т. Сартаева [89] және т.б.
Жоғарыдағы ғалымдардың іргелі ғылыми зерттеулеріне, ресми құжаттарға,
нормативтік-құқықтық актілерге талдау жасай келе, болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерін кәсіби даярлау, жоғары білімді ақпараттандыру мәселелеріне
қатысты ғылыми еңбектер болғанымен, ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыру
бүгінгі күнге дейін нақты зерттеу нысаны ретінде
қарастырылмағаны мәлім болды. Ғылыми зерттеулер мен даму динамикасы
және бастауыш білім беру, бастауыш білім берудегі қолданысының
маңыздылығы, ІТ - ның интеллектуалды әлеуетті қалыптастырудағы рөлі
жайындағы тәжірибелерді талдау бірқатар қарама-қайшылықтарды
анықтады:
-болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастыруға деген қоғамдық сұраныс пен бұл мәселенің
педагогика ғылымында жеткілікті қарастырылмауы арасындағы;
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-кәсіби білім алу барысында ІТ арқылы болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың қажеттілігі мен осы
үдерістің әдістемелік жүйесінің жасалмауы арасындағы.
Көрсетілген қарама-қайшылықтар ғылыми ізденудің бағытын айқындап,
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ негізінде интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін, әдістемесін жасау
мәселесін анықтап, зерттеу тақырыбын: «Болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру» деп
таңдауымызға негіз болды.
Зерттеу мақсаты: болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздерін
айқындап, құрылымдық-мазмұндық моделін және әдістемесін дайындау, оның
тиімділігін тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар арқылы тексеру, ғылымиәдістемелік ұсыныстар беру.
Зерттеу нысаны: ЖОО-дағы біртұтас педагогикалық үдеріс.
Зерттеу пәні: кәсіби білім алу бағытында болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру.
Зерттеудің ғылыми болжамы: егер студенттердің интеллектуалды
әлеуетін кәсіби құзыреттіліктің ажырамас және қажетті компоненті деп қарап,
оны ІТ арқылы қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздері
айқындалып, құрылымдық-мазмұндық моделі шығармашылықпен жүзеге
асырылса, онда студенттердің бұл сапасын қалыптастырудың тиімділігі артады,
өйткені болашақ педагогтерді кәсіби даярлаудағы заманауи талаптардың
жоғарылауы қамтамасыз етіледі.
Зерттеу міндеттері
- болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздерін айқындау;
-«интеллектуалды әлеует», «болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
интеллектуалды әлеуеті» түсініктерінің мазмұнын нақтылау;
- болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін дайындау;
- болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың әдістемесін әзірлеп, оның тиімділігін тәжірибелікэксперименттік жұмыстар арқылы тексеру, ғылыми-әдістемелік ұсыныстар
беру.
Зерттеудің жетекші идеясы: болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ
арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру әдістемесінің мүмкіндіктерін
тиімді пайдалану білім беру бағдарламаларына сәйкес болашақ бастауыш білім
педагогтерін кәсіби даярлауға жағдай жасауға бағытталады.
Зерттеу көздері: интеллектуалдық әлеуетті қалыптастыруға қатысты
философиялық, психологиялық-педагогикалық еңбектер, ҚР БжҒМ ресми
құжаттары, алыс-жақын шетелдік ғалымдар жетістіктері, докторанттың
зерттеушілік тәжірибесі.
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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.
Зерттеу базасы: Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық
университеті, Педагогика және психология институты Бастауышта оқыту
педагогикасы мен әдістемесі кафедрасы.
Зерттеудің негізгі кезеңдері
Бірінші кезеңде (2017-2018 жж.) зерттеу мәселесіне байланысты
теориялық-әдіснамалық, әдістемелік еңбектерге талдау жасалынып, шет елдік
және отандық тәжірибелер бойынша материалдар жүйеленді. Зерттеудің
ғылыми аппараты нақтыланды. «Интеллектуалды әлеует», «болашақ бастауыш
сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуеті» түсініктерінің мазмұны
нақтыланды. Анықтаушы эксперименттегі бастапқы диагностикалық жұмыстар
жүзеге асырылды.
Екінші кезеңде (2018-2019 жж.) болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың құрылымдықмазмұндық моделі әзірленіп, оның компоненттері, көрсеткіштері, деңгейлері,
өлшемдері анықталды. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың әдістемесі: «Бастауыш білім
берудегі ІТ негіздері» атты арнайы курс бағдарламасы; «Интеллектуалды карта
әдісін» құрастыру ережелері; «ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетті
қалыптастыру негіздері» атты оқу-әдістемелік құрал дайындалып, тәжірибеге
ендірілді.
Үшінші кезеңде (2019-2020 жж.) тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар
жүргізілу барысында алынған мәліметтердің көрсеткіштері шығарылды,
нәтижелері статистикалық өңдеуден өтті. Диссертация материалдары
жинақталып, талапқа сай рәсімделді.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы және теориялық мәнділігі
- 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 дайындалды;
- болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың әдістемесінің тиімділігі тәжірибелік-эксперимент
нәтижелері арқылы тексерілді.
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Зерттеудің практикалық маңыздылығы
-болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың даярланған әдістемесі: студенттерге арналған
«Бастауыш білім берудегі ІТ негіздері» атты арнайы курс бағдарламасы;
«Интеллектуалды карта әдісін» құрастыру ережелері; «ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетті қалыптастыру негіздері» атты оқу-әдістемелік құрал.
Алынған практикалық нәтижелерді ЖОО-ның педагогикалық үдерісінде,
біліктілікті арттыру жүйесі тәжірибесінде қолдануға болады.
Қорғауға ұсынылатын қағидалар
- болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін
қалыптастырудың
теориялық-әдіснамалық
негіздеріне
«интеллектуалды әлеует» ұғымының философиялық, психологиялық және
педагогикалық еңбектердегі тұжырымдар жатады. Болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда жүйелік-әрекеттік,
синергетикалық, тұлғалық, кешендік, инновациялық тұғырлары әдіснамалық
негіз қызметін атқарады.
-интеллектуалды әлеует ұғымының құраушы бөліктері ретінде «танымдық
қажеттіліктің,
уәждеменің
болуы,
ақыл-ой
кернеуіне
дайындық
(шығармашылық ізденіс); интеллектуалды өнім, білімге субъективті дайындық
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.
- болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың мазмұны құрылымдық-мазмұндық моделі
педагогикалық жүйе ретінде компоненттері: мотивациялық, танымдық,
процессуалды, өлшемдері мен көрсеткіштерінің, әдістері мен формаларының
жиынтығын құрайды және деңгейлеріне (төменгі, орта, жоғары) сәйкес жүзеге
асырылады.
- болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың әдістемесі арнайы курс бағдарламасы,
«интеллектуалды карта» әдісінің ережелері, оқу-әдістемелік құралының
сипаттамаларынан түзіледі.
Зерттеу нәтижелерінің дәлелділігі мен негізділігі: бастапқы әдіснамалық
тәсілдердің таңдалуының дұрыстығымен және зерттеу мақсатына сәйкес
әдістер жүйесін қолданумен, зерттеу процесін ұйымдастыру логикасымен:
теориялық
жалпылаудан
модельдеуге
дейін,
үлгілер
көлемінің
репрезентативтілігімен, тәжірибелік - эксперименттік жұмыс барысында
алынған деректердің статистикалық маңыздылығымен, алынған нәтижелерді
университеттің білім беру практикасында сынақтан өткізумен және енгізумен
қамтамасыз етіледі.
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Зерттеудің теориялық және әдіснамалық маңызы: тұтас педагогикалық
үдеріс теориясы (Ю.К. Бабанский, Н.Д. Хмель және т.б.); тұлғаның танымдық
іс-әрекеттері мен интеллектуалды теориялары М.А. Холодная, Д.Б.
Богоявленская және т.б.). Жүйелік-әрекеттік тұғыр (Ф.Бэкон, В.П.Кузьмин,
Э.Г.Юдин, В.В.Краевский, Е.А.Климов, Г.Н.Сериков, В.А.Афанасьев,
К.С.Құдайбергенева және т.б); синергетикалық тұғыр (Е.Н.Князева,
О.С.Анисимов, И.Пригожин, Г.Хакен, В.П.Беспалько, Б.А.Тұрғынбаева және
т.б);
тұлғалық
тұғыр
(К.С.Абульханова-Славская,
И.С.Якиманская,
Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков, А.Г.Асмолов, А.Р.Ерментаева және т.б.);
кешенділік тұғыр (Б.Г.Ананьев,
А.А.Бейсенбаева,
Н.А.Оразахынова,
А.Мұхаметжанова және т.б.); инновациялық тұғыр (А.А.Шайдулина,
Ш.Т.Таубаева, Н.Н.Нұрахметов, И.А.Зимняя, А.В.Хуторский, Ж.А.Қараев және
т.б.).
Зерттеу нәтижелерінің сенімдігі, мақұлдануы, тәжірибеге ендірілуі
Зерттеу жұмысының негізгі тұжырымдары, теориялық және практикалық
ғылыми нәтижелердің мазмұны халықаралық конференцияларда және басқа да
ғылыми басылымдарда жарияланды. Scopus деректер қорына енетін ғылыми
журналдарда – 1; сондай-ақ 3 мақала ҚР БжҒМ жанындағы Білім және Ғылым
саласындағы Бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда, ҚР
ұйымдастырылған
халықаралық
ғылыми-практикалық
конференция
материалдарында – 2 мақала жарық көрді. Олар:
1.«Preservıce Teachers’ Opinions on the Use of Technology in Education» //
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). - 2020. - Vol. 15,
№23. – Р. 182-192.
2.Ақпараттық ІТ арқылы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби
құзіреттілігін қалыптастыру. // Математикалық модельдеу мен ақапарттық ІТ
білімде және ғылымда: профессор Е.Ы. Бидайбековтың 75-жылдығына және
мектеп информатикасының 35-жылдығына арналған IХ Халықаралық ғылымиәдістемелік конференция материалдары. - Абай атындағы ҚазҰПУ; «Ұлағат»
баспасы, 2020. - Б. 318-322.
3.Формирование информационно-коммуникационной компетентности
студентов психолого-педагогических специальностей. Қазақ ұлттық қыздар
педагогикалық университетінің Хабаршысы. – 2019. - №4(80). – С. 237-243.
4. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалдық әлеуетін
дамытуда IT-н қолданудың мүмкіндіктері // Международный научный журнал.
Наука и жизнь Казахстана. - 2020. - №7(3). - Б. 160-165.
5. К вопросу о развитии интеллектуального потенциала будущих педагогов
начальных классов с помощью IT-технологий // Международный научный
журнал. Наука и жизнь Казахстана. – 2020. - №11/2 (145). – С. 273-276.
6. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың диагностикасы // Вестник Торайгыров университет. Серия
Педагогическая. - 2020. - №3. - Б. 289-300.
Диссертацияның құрылымы. Диссертация 3 тараудан, қорытындыдан,
пайдаланылған әдебиеттер мен қосымшалардан тұрады.
13

Кіріспе бөлімінде зерттеу тақырыбының көкейкестілігі дәлелденіп,
ғылыми аппараты: нысаны, пәні, мақсаты, болжамы, міндеттері, жетекші
идеясы, теориялық негіздері, зерттеу көздері, әдістері, негізгі кезеңдері мен
базасы, қорғауға ұсынылатын негізгі қағидалары, ғылыми жаңалығы мен
теориялық және практикалық маңыздылығы, зерттеу нәтижелерінің сенімділігі,
мақұлдануы, тәжірибеге ендірілуі көрсетілді.
«Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың теориялық негіздері» атты
бірінші тарауда зерттеу мәселесінің теориялық-әдіснамалық негіздері
философиялық, психологиялық, педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерге,
отандық және алыс-жақын шетелдік ғалымдардың еңбектеріне талдау жасау
негізінде мәселенің теориялық негіздері анықталды. Қазақстандағы және
әлемдік тәжірибедегі даму беталыстарына тарихи-педагогикалық талдау
жасалып, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастыру теориялары жанжақты қарастырылып, теориялық түрде
дәлелденді; зерттеудің проблемалық мәселелерін анықтау мақсатында қазіргі
ғылыми білімдегі «интеллект», «интелелктуалды әлеует» ұғымдарына берілетін
анықтамаға талдау жасалынып, оның педагогикалық мәні нақтыланды.
«Болашақ
бастауыш
сынып
мұғалімдерінің
ІТ
арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың әдіснамалық негіздері» атты
екінші тарауда қазіргі зерттеу міндеттерін шешуде Болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың
педагогикалық шарттары анықталып, студенттердің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін арттыру үдерісінде өздік жұмысты ұйымдастырудың теориялық
моделі құрылып, ғылыми тұрғыда негізделді.
«Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс мазмұны» атты үшінші тарауда
тәжірибелік-эксперименталды жұмыстың нәтижелері келтірілген: қолданылған
диагностикалық құралдар сипатталған, зерттеудің анықтаушы кезеңінің
нәтижелері ұсынылған, қалыптастырушы эксперименттің логикасы ашылды,
зерттеудің қорытынды кезеңінің нәтижелері баяндалған және талданды.
Қорытындыда жүргізілген зерттеудің әр бөлімі бойынша теориялық және
практикалық нәтижелері қорытылып, тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың
көрінісі орын тапты. Қосымшаларда зерттеудің практикалық материалдары
ұсынылды.
Қосымшада
зерттеудің
тәжірибелік-эксперимент
жұмыстарында
қолданылған әдістемелер ұсынылады.
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1 БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ІТ
АРҚЫЛЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ӘЛЕУЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 «Интеллектуалды әлеует» ұғымының генезисі
Еліміздегі білім мен ғылым дамуының жетекші стратегиялық
басымдықтарының бірі – интеллектуалдық әлеуетке негізделген ұлттық
инновациялық жүйені қалыптастыру. Дамудың инновациялық бағыты
«адамның интеллектуалды әлеуетін» қалыптастыру қажеттілігіне сай, жетекші
білім беру сапасының жоғары деңгейі болып табылатын интеллектуалдық
еңбек нарығы, адами капиталды дамыту, әлеуметтік-экономикалық
басымдықтарды жоғарылату болады.
Осы орайда тұлғаның интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың
философиясы өзіндік генезис пен эволюцияға тән деуге болады. Болашақ
бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыру
мәселесінің
теориялық
талдаулары
«интеллект»,
«интеллектуалды әлеует» категорияларын сипаттаудан бастау алады, сондай-ақ
олардың құрылымы мен мазмұнын түзуден тұрады.
«Интеллектуалды әлеует» ұғымының генезисін зерделеуде ескерілетін
жайт, бұл диалектикалық білімге зейін қою болады. Себебі, мұндағы
диалектика «интеллектуалды әлеуетке» қатысты категорияларды талдайды,
білдіретін нәрселерге сәйкестігінің функциялары мен олардың мағынасын
табады, олардың дискурс құрылымына ену тәсілдерін анықтайды. Диалектика,
тіл философиясы болғандықтан категориялардың қатынасын бекітеді,
ұғымдардың нақтылықпен, белгіленетін нысандармен семантикалық
байланысын қадағалау – диалектиканың ең бірінші міндеті болатынын ескере
отырып, біз «интеллектуалды әлеует» генезисінің философиядан бастау
алатынын алға шығарамыз. Бұл тұста ең алдымен «интеллект» түсінігінің
шығуы мен қалыптасуына мән беру қажеттігі туындайды.
Философия тарихында «интеллект» ұғымы ұзақ уақыт эволюциялық
өзгерістер жасады. Ұғымның өзі ежелгі грек түсінігінен шыққан «нус» - «ақыл»
(латынша аудармасы) деген мағынаны білдіреді. Платон «интеллект» немесе
жанның ақылға қонымды бөлігі арқылы адамның идеялар әлемімен танысуы
жүзеге асырылады деп сенді [90].
Ерте уақытта Пифагор айтқан «Дүниені сандар билейді» деген
философиялық ойы енді «Дүниені таңбалар билейді», ал Галилейдің «Бәрі де
өлшеулі болуы керек» деген тезисі енді «Бәрі де белгіленген болуы керек»
деген ақпараттық модельдеудің негізгі тезисіне айналды [91]. Бұл
философиялық түрғыдан алғанда ескі мен жаңаның жалғасы мен қарамақайшылығы.
Аристотель «интеллект» түсінігін бірнеше түрге бөліп қарастырды. Олар:
«мәңгілік, белсенді, өтпелі, пассивті». Аристотельдің барлық түрде «интеллект»
түсінігіндегі бөліктері бірнеше тәжірибелерді айқындайды. Мәселен: «...егер
бізде ақыл болмаса, естеліктер із қалдырмауы мүмкін» - бұл ақыл арқылы ес,
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ойлау қалпында болады дегенді түсіндірсе, «өтпелі» және «белсенді» ақыл
түрлерінсіз адам ештеңе де ойлай алмайды» деп нақты интеллектке жалпы
категориялар мен қалыптасқан ережелер жиынтығы, соның ішінде рефлексия
тетігі және жадта сақталатын нақты мазмұнға идеялар, естеліктер,
бейнелер және т.б. жатады деп тұжырымдайды. Философтың тұжырымы «таза
интеллект» біртұтас түсінік, яғни ойды әрекетке айналдыруға негіз береді, ал
кейбір адамдар тек ақыл-ойды өңдеуге материал беретін өмірлік тәжірибесінің
арқасында ғана ерекшеленеді, яғни жүре келе пайда болатын интеллект деуге
негіз болады. Аристотельдің интеллект түрлеріндегі барлық сипаттамалар
кезекпен жүзеге асуда «мәңгілік интеллект» түсінігін толықтырады деп айтуға
болады [92].
Ерте орта ғасырдағы араб философтары (Ибн Сина мен Ибн Рушд)
Аристотельдің ілімімен келісуге тырысты. Бір жағынан, интеллект – бұл «нус»
оңай танылатын «алғашқы интеллигенция, екінші жағынан, «белсенді ақыл-ой»
болуы ықтимал деген көзқарасты ұстанды. Ол барлық адамдарда бірдей, ал
жеке адамдар тек пассивті ақылға ие болуы мүмкін. Демек, негізгі
философиялық мәселелердің бірі – ерік-жігер мен ақыл-ойдың арақатынасы.
Бұл ретте егер Аквинат ерік-жігерді интеллектке бағындырса, онда Дунс Скотт
интеллектті (ақыл-ойды) ерік-жігерге бағындырды. Аквинаттың пікірінше, адам
– табиғатынан ақылды тіршілік иесі. «Ақыл – адамның ең мықты қасиеті» деп
қорытындылайды [93]. Мұндағы негізгі ой, адамның басты мақсаты - түсіну
жəне түсінікпен əрекет ету. Бұл ұстаным оның этикасы бойынша адам үшін
білімнің көзі ақылда жатыр дегенді болжайды.
Ежелгі философияда «интеллект» деп парасат түсінігін тұжырымдағанын
зерттеулерден байқаймыз. Философ Аверроэс адамзат парасатының тұтастығы
əлеуетті парасат (интеллект) тұтастығы туралы екендігін көрсетеді. Таным,
бір əрекетке бейімділік (қабілеттілік), белсенділік пен күшті шақырып
отыратын ақыл мен қиялдың қажет болатындығын түйіндейді. Бірақ, белсенді
парасат тікелей әлеуетті парасатқа әсер етпейді, алайда әмбебаптықтың әлеуетті
формаларын ғана қабылдауға мүмкіндік беретін қиял мен елес арқылы енеді.
Аверроэстің философиясынан (интеллект)парасат — ойдың мүлдем жаңа
таным-білімдерді қорыта алатын және шындықтың аса терең мәнін танып біле
алатын жоғары жасампаздық қабілет деп қорытынды шығарамыз [94].
Р.Бэкон: «Білім – күш» дей келе, оған апаратын жол таным арқылы
шығады деген пікір береді. Танымның ең жақсы және қауіпсіз жолы –
тәжірибе, үйретудің жақсы тәсілі де тәжірибе екендігін, өйткені білім алуда
уақытты үнемдейтіндігін пайымдайды. Р.Бэконның философиялық ойларының
ерекшелігі – білім, таным барлығы тәжірибе арқылы енеді дегенді көздеп отыр
[95]. Ендеше біз, Р.Бэконның пікірімен келісе отырып, «интеллектуалды
әлеуетті» қалыптастырудағы құралдың бірі, ол тәжірибе болады деп ойлаймыз.
Адамның танымдық сферасын анықтауда, Дунс Скот: «...парасаттың
(интеллекттің) көмегімен адам әлемді құшағына сыйғыза алады, алайда оның
мәнділікті жалпылаудағы əмбебаптылығы, бір мезетте оның төмендеуі әбден
мүмкін» деген тұжырым жасайды. Дунс Скоттың тұжырымынан интеллекттің
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өзі әмбебаптылықты және даму мен тежелу, жоғалу әрекеттерінде сипат
алатынын түсінеміз.
Тұлға дамуындағы интеллект мәселесінің ғылыми ойға ұласуы
философиядан бастап дамуды көрсетеді, сондай-ақ осы орайда «өзіңді таны»
немесе «жан қуаты» жайлы ойлардың адамзат тарихында қалыптасуына негіз
болған, адамтану ілімінің алғашқы қадамын жүйеге түсірген философ Әбу
Насыр әл-Фараби екені белгілі. Ғұламаның ақыл-парасат жайлы ілімді
жүйелеуде, «Ақыл дегеніміз – тәжірибе, ол – әрекетшіл интеллект. адамның
еңбек құралдарын өндіру ерекшелігі» деп тұжырымдайды. Әл-Фарабидің
философиялық тұжырымдарынан адамның интеллектісі, қабілеттілігі ақыл-ой
мен парасаттылық арқылы қалыптасады деген пікірге келеміз [96].
Ж.Баласағұн жантану ілімінің негізін құраушылардың бірі және шығыс
ойшылы ретінде өзінің «Құтты білік» дастанында адамның интеллектісін
жақсы мінез құлықпен бірдей болатын қасиет деп пайымдаған. Адамның ақылпарасаты барлық нәрсенің мән-мағынасын түсінуге қабілетті деген пікірге
келеді. Ж.Баласағұнның ақыл-парасат өз кезегінде шыдамдылық пен
төзімділіктен,
сыйластықтан
түзіледі,
интеллектуалды
әлеуеттің
қалыптасуында ұстамды мінездің маңызы жоғары болмақ [97].
Антикалық философияда «интеллектуалдылықты» ақыл, сана, ой, ерікжігер, қабілет т.б. басты проблема ретінде космологиялық өмір арқылы көрініс
табады, ал қайта өрлеу дәуіріндегі философияда адам қызметі, адам бақыты
секілді проблемалар бастау алады. Бұл ретте натурфилософиялық бағыттың
негізін қалаушы Н.Кузанскийдің(1401-1465) пікірі ерекше деуге болады.
Қайта өрлеу дәуірінде интеллекттің жаңа сипаты басталады.
Н.Кузанскийдің пікірі бойынша: «ақыл-ой» - адамды және қарамақайшылықтардың сәйкестігін «түсініксіз түсіну» арқылы өте сезімтал
шындықтарға ене алатын, сондай-ақ ең жоғары рухани күш» деп түсіндіріледі
[98]. Автордың бұл пікірінен, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудағы негізгі түйіндер: ақыл-ой,
белгісізге ұмтылыс және оны түсіну, табу, ойлау сезімінің ең шарықтау шегіне
ұмтылыс, ал бұлардың барлығын жүзеге асыру үшін рухани күш қажет
екендігін көруге болады.
Н.Кузанский «Микрокосм» ретіндегі адам концепциясы аталған алғы
шарттардың салдарын анықтаған философ. «Микрокосм» деген не? Бізде
микрокосмның «интеллектуалды әлеуетке» қандай қатысы бар деген ой
туындауы мүмкін. Ендеше айта кетейік, Кузанский ойлары мәнмәтінінде, адам
өзімен микрокосмды екі деңгейде көрсетеді: а) жалпы онтологиялық деңгейде,
өйткені ол барлық заттарды «байланыстырады» (бұл мағынада кез келген зат
микрокосмға жатады), және арнаулы онтологиялық деңгейде, себебі, ол ақыл
мен санаға ие және танымдық тұрғыдан, өзіне барлық заттардың бейнелерін
енгізе алады. Н.Кузанскийдің «Жорамалдар» деген трактатынан байқағанымыз:
«Адами нақтылы бола тұра, адамзат бірлігі өзінде, өз анықтылығының
табиғатына сәйкес, әлемдегі барлықты жинақтап енгізеді. Оның бірлігінің
қуаты бәрін қамтиды, өз саласы аймағында бәрін шектейді және дүниедегі
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ештеңе оның потенциясынан тыс бола алмайды. Бәрі сезіммен жəне ақылмен,
интеллектімен жетілетіндігін байқай отырып, бұл күштерді өз бірлігінде
біріктіретінін түсіне алса, ол өзінде бәріне жету қабілеттілігін аңғарады», деген адам концепциясының негізін қалаудағы жақсы бір тұжырымдарын
басшылыққа алуға болады [98,с. 321]. Бір жағынан, антикалық философтар
дәлелдеген интеллектуалды әлеует «ғарыштық ойдың бөлігі» деген
көзқараспен
байланысады.
Қорыта
келгенде
Н.Кузанскийдің
тұжырымдамасынан кеңістіктің шегі бар, ал дүние шексіздік дей келе, таным ең
алдымен сезімнен бастау алады, одан соң ойлаумен толықтырылады. Оның
ойынша, бұл екі процесс үнемі бірлікте болғанда сана(интеллект) пайда
болып, бәрінен жоғары тұрады деп есептейді.
Бізге философиялық талдаулардан белгілі болып отырғанындай,
«интеллектуалды әлеуеттің» қалыптасуында адам ескіні өңдемейді, керісінше,
жаңаны іздеу ұмтылысын алға шығарып отыр. Демек мұндағы бізге белгілі
болған мәліметтерден «интеллектуалды әлеует» бірнеше философиялық
категорияларды анықтап отыр. Оларға жеке талдаулар жасауды жөн санаймыз.
Ең алдымен ақыл – адамды басқа тіршілік иелерінен ерекшелейтін аса
маңызды қасиет. Ежелгі ойшылдар еңбектерінде ақылдың екі деңгейі болатыны
айтылады. Ол – пайым және парасат. Пайым – ақылдың табиғи күші, ол әрбір
адамға тән. Әрбір адамның тіршілік дағдыларын қай дәрежеде меңгергендігіне
байланысты ойлау жүйесінің ең төменгі буыны. Ақыл-ой дамуының ең жоғарғы
дәрежесі – даналық (өмірлік тәжірибеге сүйенетін терең ақыл). Адамның кейбір
интеллектуалдық қызметтерін «жасанды интеллектіге» беру – бүгінде
ақпараттық технологияны кеңінен қолдану арқылы ақыл-ой қабілеттерін ары
қарай жетілдіреді. Ал даналық – адамзаттың сан ғасырлық таным процесі мен
өмір тәжірибесі нәтижесінде жинақталған рухани ілім-білімді игеріп, оны
ұрпақтан ұрпаққа ұлағатты ой-пікір, өнегелі түсінік, ізгілікті іс-әрекет түрінде
жеткізе білетін адам қасиеті, тұлғаның тиімді талдаулармен, адамдар өміріндегі
қүнделікті және ғылыми оқиғаны алдын-ала жобалауы мен және бағалауымен
байланысты интеллектуалдық дамуының ең жоғары деңгейі, табиғи
интелектінің (құраушы) бір жағы. Мұндағы окиғалар туралы ақпаратты өңдеу
мен бейімделуге тікелей байланысты. Сонымен бірге даналық интеллектуалдық
жетілудің ерекше жағдайы ретінде танылады. Даналық – ауқымы кең, күрделі
құбылыс, оған бір жақты, кесімді анықтама беру мүмкін емес. Білмейтінін
біліп, түсінуге, әлем ақиқатын танып, ой түюге ұмтылу – адамды рухани
кемелдікке, данышпандыққа бастайтын жол деп санаймыз. Бұл тұста
«интеллектуалды әлеуетке» қатысты даналық мәселесіне Абай өзінің
тұжырымдарын еңбектерінде көрсете білген.
Қазақ ойшылы Абайдың «Қара сөздерінің» мәнінде терең сыр жатыр
деуге болады. Абай адамның интеллектуалдық сипатына өзінше, қазақи
таным негізінде талдау берген. Ол адамның ақылдылығын анықтау
турасында: «Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің, менің білуімше, бір белгілі
парқын көрдім... есті адам орынды іске қызығып, құмарланып, іздейді екендағы, күнінде айтса, құлақ, ойласа көңіл сүйсінгендей болады екен»,– деген
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ой
айтады.
Шығыс
философиясындағы
интеллектіге
берілген
көзқарастардың
бағыты
руханилықты
негіздеуге
көшеді,
яғни
интеллектуалды әлеует қайырымдылық, мейірімділік, махаббат, әділдік
жолында пайда болады деген тұжырымды береді [99].
Ұлы Абайдың «Қара сөздерінде» тікелей «интеллект» ұғымының
қолданыста атауы нақты аталмаса да, семантикалық көрінісі мен
философиялық мәні бойынша «ақыл», «білім», «ғылым» деген негізгі кілттік
сөздерді үнемі келтіріп отырады. Сондықтан бұл тұста Абайдың ақыл,
білім, ғылым туралы аффоризмдерін интеллектінің философиялық
аспектілерге енгізуге толықтай негіз бар деуге болады.
Тұлғаның интеллектуалды әлеуетін бүгінгі заман тұрғысынан
қарастыруда шығыс ойшылдарының талдауларын негізгі назарға алмай,
белгілі бір тоқтамға келу қиын. Сондай-ақ адамның интеллектуалдық
ерекшелігі батыс ойшылдарының күрделі талқылауында болғандығын айта
аламыз.
Бізге «интеллектуалды әлеует» ұғымының генезисіндегі терең талдаулар
көрсетіп отырғанындай, жаңа дәуір философиясында интеллектуалдық «табиғи
жарық(күш)» (lumen naturalis), яғни адамның заттардың мәнін түсінуге деген
туа біткен қабілеті деп пайымдаулар жасалды. XVII-XVIII ғасырлардағы
рационалистік философияның өкілдері «интеллектуалдық» ұғымын: əдіс
пайдалану ережелерін (Декарт) қалыптастыру, жанама идеяларды табу және
қорытынды шығару (Локк), қажетті жəне мəңгілік шындықтарды (Лейбниц)
білу және т. б. деп бірнеше түсініктермен толықтырылды.
«Интеллектуалды әлеует» түсінігі қазақ зиялыларының еңбектерінде де
сипат алады. Ж.Аймауытов «Тәрбиенің негізгі мақсаты – мінезді түзеу,
адамшылыққа қызмет ету, адал еңбек ете білуге тәрбиелеу» деген қағиданы
қуаттай келіп, «Баланы тәрбиелеу үшін әрбір тәрбиешінің өзі тәрбиелі болуы
керек. Себебі, айтып ұқтырғаннан гөрі, бала көргеніне көп еліктегіш болып
келеді. Солай болған соң балаға не жақсы мінез болсын, іспен көрсету керек» дейді. Ұлы педагогтың еңбектерінде «интеллектуалды әлеует» педагогикалық
та, психологиялық та тұрғыдан кең талданады. Педагогика, оның ішінде
дидактика бойынша адам баласының мәдениет тарихынан өнердің көрнекті
орын алып келгенін, өнерсіз қоғамның дамуы, рухани байлықтың молаюы
мүмкін емес екендігіне тоқталып, ұлт мектептерінде әуелі кескін өнері мен әуез
өнерін, яғни сурет салу, ән-күй өнерін үйретуге негіз салу керектігін, әрбір
баланың өнерге деген ынтасын қозғап, өнерпаздық қабілетін тәрбиелеудің
қажеттігін баса айтады. Яғни, баланың интеллектуалды әлеуеті жайында
қызықты мағлұматтармен шабыттандырылып, олардың ынта-ықыласын, зейінзердесін білімді меңгеруге бағыштауы керек дей келе, жекелеме оқу әдістерінің
тиімділігін нақтылы мысалдар келтіре отырып сөз етеді.
Ол өзінің қазақ психологиясы туралы мұраларында психологиялық
мәселелерге ерекше мән береді. Бұл ретте Ж.Аймауытовтың «Психология»
атты төл оқу құралы толығырақ сөз етуді қажет етеді. Біз, оның оқу құралын
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талдай отырып, «интеллектуалды әлеуетке» жақын деген жүйесін келесідей
сурет түрінде ұсынамыз (сурет 1).
Жан жүйесі мен өнер таңдау

Адамның жандүниесі, мінезқұлқы

Ақыл-ой

Адам дағдысы,
психика мен сана

Интеллектуалды
әлеует

Сурет 1 - Ж.Аймауытовтың психологиялық тұжырымдамасы
А.Ф. Лосевтің тұжырымдамаларынан: «Ежелгі ақыл, ең алдымен,
объективті шындықтың өзі, бірақ бұл əлемдік ақыл-ой туралы ілімді көрсете
алмайды, адамның ақыл-ойы ғарыштық ақылдың бір бөлігі ғана» деген біртұтас
ілімді көруге болады [100].
Жаңа философиялық энциклопедияда: «интеллектуалдық» – жалпы
мағынадағы ойлау қабілеті, салыстыру, абстракциялау, ұғымдарды
қалыптастыру, пайымдау, қорытынды сияқты функцияларды қамтитын жанама,
дерексіз білімге қабілеттілікті жүзеге асыру, танымның тікелей түрлеріне –
сенсорлық жəне интуитивті қарсы тұрады» деген ғылыми-философиялық
пайымдауды береді [101].
Философияда тұлғаны адам сапасының субъектілік белгісі, интеллектісі,
адамгершілік сапа арқылы ашылады деп тұжырымдап, қорыта келгенде
«интеллектуалдық» ұғымының генезистік мәні: ең алдымен ақыл, ой, ойлау,
жанның ақылға қонымды жағы, табиғи жарық, ғарыштық ақылдың бөлігі,
жанама идея табу, әдіс пайдалану, тәжірибе, дерексіз білімге қабілеттілік,
рухани күш, ерік-жігер, еңбек құралдарын өндіру қабілеті, ұстамдылық,
парасаттылық, шыдамдылық және т.б. білдіреді.
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Сурет 2 - «Интеллектуалдық» ұғымының философиялық мәні
2-суретте көріп отырғанымыздай, «интеллектуалдық» ұғымының
философиялық мәнін ашуда педагогика ғылымына тән (тәжірибе, ойлау-идея,
рухани күш, еңбек құралдарын өндіру, диалектика, білімге құмарлық және т.б.),
психология ғылымына тән (ақыл-ес, ой, табиғи күш, ерік-жігер, мінез,
қабілеттілік және т.б.) категориялардың үдерісі байқалады.
Біздің зерттеу жұмысымыздағы «әлеует» ұғымына да бірқатар зерделеу
жүргізуді жөн санаймыз. «Әлеуеттің» бар болуы бұл – шығармашылық,
креативтілік, дарындылық, қабілеттілік категорияларын алға шығарады.
Әлеует – қолда бар және белгілі бір мақсаттарға қол жеткізу, қандайда бір
тапсырмаларды орындау үшін жұмылдырылуы мүмкін құралдар, көздер,
қорлар. Тұлға – әлеуметтік-мәдени ортада, біріккен іс-әрекет үдерісі мен
қарымқатынаста пайда болатын адамның ерекше сапасы, саналы іс-әрекет
субъектісі. Индивидтің дәстүрлі немесе көпшілік қабылдаған идеялардан
ауытқитын, түбегейлі жаңа идеяларды қабылдау мен жасауға дайындығымен
ерекшеленетін және тәуелсіз фактор ретінде дарындылық құрылымына кіретін
шығармашылық қабілеті, сондай-ақ проблемаларға өзгеше қарап, оларды
ерекше тәсілдермен шешу қабілеті. Қабілеттілік – белгілі бір өнімді іс-әрекетті
табысты орындаудың шарты болатын тұлғаның жеке дара психологиялық
ерекшеліктері [102].
Біздің зерттеу жұмысымыздағы «әлеует» ұғымы жан қуатына жататын
құбылыс, «әлеует» категориясы педагогика үшін аса маңызды жалпығылыми
әдіснамалық ұғым болып, өзінің түпкілікті мағынасында философиялық мәнге
ие. Адамға қатысты айтылатын бұл ұғымның философиялық сөздіктегі
түсіндірмесі адамның бойындағы «күш-жігері», «қайрат» деген сөздермен
мағыналас екендігін көрсетеді. Басқаша айтсақ, адамның белгілі бір мәселені
шешу, нәтижеге жету үшін жұмсайтын қоры, ішкі мүмкіндіктерінің көзі.
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«Әлеует» ұғымы Ежелгі Греция ойшылдарының еңбектерінде де кездеседі.
Аристотель оны өзекті, нағыз бола алатын, белгілі бір белсенділік, әрекет, ісәрекет арқылы шынайылылыққа айнала алатын белгілі бір күш, мүмкіндік
ретінде қарастырған. Әлеует жасырын жатқан жай-күй ретінде өзектіліктің
алғышарты болып табылады.
«Интеллектуалды әлеует» ұғымындағы философиялық негіз: жоғары
құндылық ретінде адам туралы философиялық білім, әлеуметтік және қызмет
субъектісі ретінде адам туралы философиялық және антропологиялық идеялар;
адам танымы процесінде теория мен практиканың өзара байланысы туралы;
құрылымды және мазмұнды, функция мен форманың динамикалық өзара
байланысындағы әлеуметтік процесс ретінде басқаруды қарастыру; талдау мен
синтездің мәні мен бірлігі туралы философиялық идеялардан тұрады [103].
«Әлеует» ұғымының түсіндірме сөздікте: келесідей анықтамасы берілген,
яғни «әлеует» - қуат дәрежесі; әлеует - жасырын түрде болатын және белгілі
жағдайларда көрінетін мүмкіндік [104].
XX ғасырдың екінші жартысында – XXI ғасырдың басында білім беру
мәселелеріндегі зерттеулерде жеке даму қажеттігі туралы түсініктер жалпылама
болып қабылданады. Индивидтің жеке дамуы және өз орнын табуы
интеллектіні қажет ететін өзін-өзі тану негізінде жүретіндіктен, практикада
білім берудің гуманистік әдісін жүзеге асыру үшін индивид пен қоғамның
жеткілікті түрде жоғары деңгейі қажет. Біздің зерттеуіміз интеллектуалды
дамудың бүтін жеке тұлғаны мақсатты қалыптастырудағы үлкен рөлін
растайды. Мұндай позиция білім беруге философиялық көзқарастың гуманистік
сипатын береді.
Қазіргі кезеңнің ерекшелігі қоғамның интеллектуалды дамуының деңгейі,
индивидтердің интеллектуалды жүйелерге жаппай енуі индивидтің
интеллектуалды дамуын оның рухани қалыптасуының жетекші факторына
айналдырады.
Отандық философияда ХХ ғасырдан бастап көтеріліп келе жатқан білімді
интеллектуализациялау
мәселесі
қазіргі
заманғы
адамның
рухани
қалыптасуымен тікелей байланысты. Интеллектуализациялау идеясы бойынша
қоғамның одан әрі дамуына жол ашу қоғамды құрайтын индивидтердің жалпы
интеллектінің «қажетсіз» үлесін ашу арқылы өтеді. Бұл мәселені шешу
барысында білім беруді интеллектуалдандыру қоғамның интеллектуалдануына
әкеледі. «Білім беруді интеллектуалдандыру» ұғымын ғылымға И.С.Ладенко
енгізді [105]. Бұл ұғымды нақтылай келе, ол «интеллектуалдандыру»
интеллектіні сырттан енгізу емес, оқытылатын интеллектуалды жүйеге
енгізілген интеллекттердің, дәлірек айтқанда, студенттер мен оқытушылардың
интеллектілік мүмкіндіктерін ашу болып табылады. Интеллектінің қалыптасуы
саналы, рефлекстенетін оқыту кезінде орын алуы адамның табиғи сипатына
байланысты болып табылады. Қазіргі адамның рухани дамуы және рухани
қалыптасуы тек жеке өзін-өзі тану және рефлексия жағдайында мүмкін болады.
Зерттеулерден байқағанымыздай, интеллектуалдық әлеует - бұл ең
алдымен әлеует және тенденциялардың, субъектінің ресурстары мен
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резервтерінің интеллекттің қозғаушы күштерімен, мотивациялық-қажеттілік
сферасымен және адамның жалпы қабілеттерімен, сайып келгенде, іс-әрекет
процесінде адамның шығармашылық өнімділігін энергиямен қамтамасыз
етумен байланысты болатындығында дейміз. Сондай-ақ, интеллектуалды
әлеует – білуге деген ұмтылыс, іс-әрекетке деген жеке тұлғаның интегралды
сапасы болады.
Осы орайда И.В.Роберт білім саласының қазіргі жағдайын саралаай
отырып, қоғамдық сұранысқа сәйкес жоғары оқу орнын бітірген мамандардың
кәсіби дайындығында бірнеше тенденцияны бөліп көрсетеді:
-жеке тұлғаның кәсіби әлеуеті және ақпараттық-коммуникациялық
технологиялардың мүмкіндігін өзінің тұлғалық сапаларын жүзеге асыруға,
жалпыадамзаттық құндылықтарды, болашақ мамандар өзінің дамуы үшін білім
саласында жаңа ізденістер, жолдарды гуманизациялық тұрғыда қарастырады;
-болашақ мамандар даярлауға қойылатын талаптар оның кәсіби білімі мен
жалпы дайындық деңгейіне ғана емес, оның шығармашылық қабілетінің дамуы
мен интеллектуалдық әлеуетіне де байланысты;
-нарықтық экономика жағдайында адам еңбек нарқында белсенді рөл
атқарады. Өзінің тұлғалық тауар (интеллектуалдылығы) ретіндегі сапалық
капиталы болып табылатын қабілеттілігі мен іскерлігі үлкен сұранымға ие
болады;
-басқа мамандықтарға қарағанда ақпараттандыру аясындағы мамандар
саны күн сайын өсіп келеді [106]. Автордың пікірін қорытындылайтын болсақ,
қазіргі ақпаратық қоғамда ашық ақпарат жүйесін пайдалану оның әр мүшесі
үшін қолжетімді болуымен сипатталуы тиіс деп санайды. Жоғарыда аталған
тенденциялар бойынша студенттердің субъектілік іс-әрекеттегі белсенділігі,
ізденімпаздығы, шығармашылығы бұндағы ақпараттық тетіктер арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруға мүмкіндіктер беретіні айқын.
Қазіргі ғылыми әдебиеттерде «интеллект» сөзінің көптеген туындылары,
сондай-ақ олармен ғылыми тіркестер қатар қолданылады. Олар:
интеллектуалдық, интеллектуалдық даму, шығармашылық интеллект, жасанды
интеллект,
интеллектуалдық
қабілеттер,
интеллектуалдық
мәдениет,
интеллектуалдық қабілеттердің қалыптасуы, интеллектуалдық әлеует. Осы
сөздермен белгіленген бірқатар ұғымдар біздің зерттеуіміз үшін маңызды.
Сондықтан бұл тарауда аталмыш ұғымдарды талдау қажеттігі туындайды. Бұл
ұғымдар қатары «интеллектуалды әлеуеттің» жалпы көрінісін толықтыра
түседі. Біз, интеллект түрлерінің қатарындағы шығармашылық интеллект пен
жасанды интеллект түрлеріне тоқталуды жөн санаймыз.
Американдық психолог В. Лоуэнфельд алғашқылардың бірі болып ғылыми
айналымға «шығармашылық интеллект» (creative intellegens) ұғымын енгізді,
ол шығармашылықты қажет ететін әр түрлі мәселелерді шешу үшін әр түрлі
жеке-жеке боялған интеллект қызметін сипаттайтын интеллектуалдық және
шығармашылық қабілеттердің қажеттігін басшылыққа алады [107]. Болашақ
бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда
шығармашылық интеллект элементтері жоғары деңгейде сипат алады. Себебі,
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болашақ
педагогтердің
интеллектуалды
әлеуетінің
бір
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шығармашылық өнім беруімен байланысты болып отыр.
Жасанды
интеллект
–
техникалық
ғылымдарға
негізделген
автоматтандыру, электрлік есептеу сияқты және т.б. құрылғылармен
байланысты, технологиялық мәдениет негізінде пайда болған, жаһандану
үдерісіне тікелей әсері бар ақыл-сана түрі. Бұдан шығатын қорытынды бүгінгі
түлекке заманауи сұраныс артты, яғни түлек атрибутында жасанды
интеллекттің құрамдас бөлігі технологиялық болмыс, технологиялық
құзыреттілік болуы тиіс деген тұжырымға келеміз.
Интеллектуал – жоғары дамыған интеллектісі бар адам; зияткерлік еңбек
адамы [108]. Интеллектуалды қабілеттер – бұл жеке ойлау тәсілін
қалыптастыратын жеке тұлғаның ерекшеліктері, ол өз кезегінде адамның
өміріне, жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуына әсер етеді, тұтастай алғанда оның
өмірлік белсенділігінің өзіндік сипатын анықтайды. Белгілі бір деңгейлерде
интеллектуалдық қабілеттер арқылы даму, жеке тұлғаның интеллектуалдық
әлеуетін қалыптастыруға және дамытуға, ал келесі бір деңгейлерде - әрбір жеке
тұлғаның зияткерлік еңбек процесі (мидың шамадан тыс шығымдылығын
арттыру) арқылы студенттердің зияткерлік әлеуетін қалыптастыруға ықпал
етеді. Сондықтан «студенттің интеллектісі - оның «интеллектуалдық әлеуеті»
тізбегіндегі маңыздысы әр студентті университетте интеллектуалдық еңбекке
тарту болып табылады.
Интеллектуалды дамуды зерттеген ғалымдарды бірнеше топқа бөліп
қарастыруға болады:
-интеллектуалды даму – материяның ажырамас, маңызды атрибуты болып
табылады, қозғалыс, өзгеру, төменнен жоғарыға, қарапайымнан күрделіге
көтерілу процесін білдіреді;
-интеллектуалдық даму – бұл жай өсу, сандық өсу ғана емес,
қарапайымнан жаңа сапалық күйге көшу;
- интеллектуалды даму – бастапқы интеллектуалды күйден жаңа
сапалы кеңейтілген күйге көшу;
-интеллектуалды дамуға мүмкіндік беретін және биологиялық негіз
мидың шамадан тыс жұмыс жасауы; бұл анатомиялық емес, функционалды
ұғым, сондықтан ол білім жинақталып, неғұрлым ауқымды ұғымдар пайда
болған сайын артады және интеллектуалды жетілдірудің шексіз жолын
көрсетеді;
-интеллектуалды даму – стандартты емес ғылыми және технологиялық
мәселелерді шешу қажеттілігі білім алушының жедел және эвристикалық
ойлау, ерік, қиял, тәуелсіздік және стандартты емес шешім, мақсаттылық,
бастамашылық сияқты қасиеттерін ерекше түрі. Бұл талдаулардан
интеллектуалды әлеуетті қалыптастыруда, біз интеллектуалды дамудың барлық
жіктемелерін негізге алатын боламыз (сурет 3).
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Сурет 3 - Интеллектуалды даму үдерісі
Осы орайда К.Н.Мешалкиннің көзқарасы бойынша білім алушының
интеллектуалды дағдысының іске қосылуы басты мәселе екені белгілі.
Автордың зерттеулерінде интеллектуалды әлеуетті студенттер бес жалпы
интеллектуалдық дағдылардың құрамдас бөліктері бойынша қалыптастыруға
мүмкін екендігі көрсетіледі: гностикалық, дизайнерлік, модельдеу, байланыс
және ұйымдастырушылық. Автордың еңбектеріндегі тағы бір ерекшелік
интеллектуалдық дағдылардың әр компонентін бағалау критерийлері
көрсетуінде болып отыр. Мысалы, гностикалық және дизайнерлік дағдылардың
деңгейі есте сақтау, ойлау, зейін, қиял, шығармашылық (шығармашылық ойлау)
сияқты танымдық процестерге байланысты; дизайн және ұйымдастырушылық
өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту деңгейіне; коммуникативті-вербалды емес
және ауызша дағдыларға, көшбасшылық қабілеттерге, қарым-қатынас
кедергілеріне, эмпатия мен рефлексияға байланысты деуге болады [109].
Ғалымның тұжырымынан болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
интеллектуалды саласының дамуына қол жеткізу үшін интеллектуалды
дағдыларды әртүрлі тәсілдермен қалыптастыра алатын деңгейдегі танымдық
белсенділікті ұйымдастыру және үнемі жетілдіру қажеттігі бар деп ойлаймыз.
Базалық ұғымдармен және оқу-танымдық шығармашылық сұрақтармен, әрбір
оқытылатын пән бойынша тапсырмалармен жүргізілетін барлық оқу іс-әрекеті
студенттердің интеллектуалды дағдыларын, оның ішінде диалектикалық
деңгейде: сұрақтың, тапсырманың, міндеттердің мәнін талдай білу (бұл
бастауыш сынып мұғаліміндегі талдамалық іскерліктер) арқылы; синтезді
жүзеге асыру (бастауыш сынып мұғалімдерінің жобалау дағдылары)
үдерістерінде қалыптастыру жолға қойылады.
Б.Ф. Ломовтың психиканың үш буынды құрылымы туралы идеяларына
сүйене отырып, ересек адамның үш негізгі әлеуетін атауға болады:
интеллектуалды, коммуникативті және ерікті. Мұғалімнің кәсіби қызметінде
осы әлеуеттердің әрқайсысы белгілі бір функцияны орындайды.
Интеллектуалдық әлеует ерекше орын алады, өйткені педагогикалық қызмет
тек оқумен, тәрбиемен ғана емес, сонымен бірге дамумен, оның ішінде
оқушылардың интеллектісімен де байланысты. Мұғалімнің интеллектуалдық
әлеуетін оқушылармен, әріптестермен, оқушылардың ата-аналарымен,
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жұртшылықпен педагогикалық тұрғыдан орынды қарым-қатынасты түсінуге
интеллектуалды және кәсіби функцияны іске асыруға дайын болу және осы
функцияны педагогикалық қызметтің әртүрлі жағдайларында жүзеге асыру
мүмкіндігі ретінде анықтауға болады [110].
Біз қорыта келе, бүгінгі еліміздегі интеллектуалды ұлт болып
қалыптасудың негізгі индикаторлары – тұлғаның, жалпы ұлттың тұрмыс
жағдайы, білім алуға және ғылыммен айналысуға қолжетімділігі (әр студент
алған білімін ертеңгі кәсібіне жаратуы тиіс, яғни болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің білім беру бағдарламаларын меңгергеннен кейінгі білімін өзінің
кәсіби-педагогикалық жолында еңбектенуі мен оны дамытуы), жұмыспен
қамтылуы, денсаулығы, еңбек табысы т.б. деп танимыз.
Жалпы жеке тұлғаның интеллектуалды әлеуеті – жеке тұлғаның «туа
біткен» немесе «жүре қалыптасқан» мүмкіндіктері мен шығармашылықәлеуметтік интеллектуалды іс-әрекетінің өзін-өзі дамыту мен өз іс-әрекетін
жүзеге асыра білу қабілеті, жеке тұлғаның өз ресурстары болатын адамның
қабілеті, білімі, біліктілігі, бағыт-бағдары және жеке психологиялық
жүйесіндегі ең бірінші ақыл ресурстары тұлғаның қалыптасуы деп басшылыққа
аламыз.
Сондай-ақ, болашақ мамандардың интеллектуалды әлеуеті адам
бойындағы қабілеттіліктердің жиынтығын құрауы нәтижесінде пайда болатын
оның жаңа сапалық деңгейі ретінде псхологиялық және педагогикалық
еңбектерде кең қарастырылған. Ендеше, болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың психологиялықпедагогикалық еңбектерде қарастырылуын алдағы параграфта тереңірек
талдайтын боламыз.
1.2 Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық еңбектерде
қарастырылуы
Тұлғаның интеллектуалды әлеуетінің қалыптасуы мәселесі барлық
уақыттарда гуманитарлық және әлеуметтік-техникалық ғылымдардың, соның
ішінде әсіресе психология мен педагогиканың өзекті мәселесі болып келді.
Дегенмен бүгінде болашақ педагогтердің кәсіби және жеке бағыттағы
жетістіктерін ынталандыруда интеллектуалды әлеуеті қалыптасқан резервтерді
іздеуде, білімдік парадигмадан әрекеттік парадигмаға ауысуда психологиялық
және педагогикалық еңбектерді жүйелі талдау бізге үлкен мүмкіндік берері
анық.
Психологиялық және педагогикалық еңбектерді теориялық негіздеудегі
«интеллектуалды әлеуетті қалыптастыру» түсінігінің ұғымдық-категориялық
аппараты: негізгі категориялардың мәні, мазмұны, құрылымдарын талдаудан
тұрады. Ең алдымен «интеллект» түсінігінің психологиялық астарларын
талдауды жөн санаймыз.
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Біз,
психологияда
«интеллект»
ұғымына
түрлі
көзқарастар
қалыптасқандығын байқадық. Психология ғылымы саласында интеллектіні
бірнеше топқа бөліп қорытындылауға болады. Оларды топтастыра қарастырсақ:
- кейбір зерттеушілер интеллектіні: адамның сыртқы әлеммен өзара
әрекеттесуінен және табиғи жағдайдағы қоршаған орта талаптарына
бейімделудегі интеллект;
-сана мазмұнының ерекше формасындағы интеллект;
-танымдық процестер жүйесіндегі интеллект;
-есте сақтау бойынша дамитын интеллект деп топтастырамыз.
Психологиялық сөздікте: «интеллект» – мидың бар ақпараттарды тиімді
пайдалана отырып, өз қызметін ұйымдастыру қабілеті деп талданады.
«Интеллект» латынша «intellectus» деген сөзден аударғанда «ақыл», «ақылпарасат», «түсінік», «таным», «ойлау қызметінің жоғарғы типі» деген
мағынаны білдіреді.
Психологияға интеллект ұғымын алғашқылардың бірі болып Фрэнсис
Гальтон 1883 жылы жарияланған «Адам қабілеттерін зерттеу, оның дамуы»
атты еңбегінде психикалық (интеллектуалдық) қабілеттердегі жеке
айырмашылықтардың болуы туралы тұрғысында енгізді. Ф.Галтонның пікірі
бойынша интеллектуалды мүмкіндіктер адамның биологиялық табиғатының
ерекшеліктеріне байланысты болды. Жалпы интеллектуалды қабілеттердің
көрсеткіші ретінде сенсорлық айырмашылық сезімталдығы түсініктерін
байқаймыз [111].
Қазақстандық психология ғылым саласында «интеллект» ұғымын ең алғаш
болып М.Мұқанов зерттеді. Ғалымның көп жылдар бойы зерттеуі ақыл-ой,
интеллект мәселесінің адамның жан дүниесіндегі алатын орнын анықтауға,
ойлау әрекетінің мәнін ашуға бағытталды [112].
«Интеллект» ұғымының ғылыми тұрғыдан қарағандағы мәні: индивидтің
ақыл-ой қабілетінің тұрақты құрылымы; белгілі бір мәселені танып білу және
оны шешуге қатысты адамның жаңа өмірлік жағдайларға (міндеттерді шешу
барысындағы мінез-құлық сипаттарының жинағы ретінде) бейімділігі мен кезкелген іс-әрекеттің табыстылығын анықтайтын индивидтің танымдық
үдерістерінің өзгеретін жүйесінің (ойлау, сезіну, қабылдау, жадына сақтау,
қиялдау, елестету және т.c.с.) және басқа қабілеттері негізіндегі жалпы
қабілеті; индивидтің барлық таным функцияларының жиынтығы: түрткі мен
қабылдаудан ойлау мен қиялға дейін, таным іс-әрекеттерінің негізгі формасы
[113].
Талдаулар нәтижесі көрсетіп отырғандай, Я.А.Пономаревтің пікірінше,
интеллекттің даму динамикасы әсіресе адамның 17-19 жасында ерекше
байқалатындығы анықталған. Ал енді кей еңбектерде интеллекттің даму шегі
12 жастағы жасөспірімдерде жақсы байқалатындығы түсіндіріледі, алайда бұл
ретте өмірлік тәжірибесінің аздығынан және білім қорының таяздығынан
интеллектуалдық қабілеттерін толық көрсете алмайды деп тұжырымдалады
[114].
27

Ж.Пиаженің операционалды тұжырымдамасы ХХ ғасырдың 2жылдарынан бастап ойлау мен интеллект дамуының негізгі дүниежүзілік
теорияларының бірі болды. Бұл тұжырымдаманың контекстінде әлеуметтену,
бейімделу өзгешелігі, әрекеттердің қайтымдылығы, интеллектуалды даму
сатылары сияқты түсініктер зерттелуде. Ж.Пиаже ХХ ғасыр ғылымына
«психиканы зерттеудегі синтетикалық ықпалдың» ерекше өкілдерінің бірі. Ол
интеллектінің сатылы даму тұжырымдаманың негізін қалады. Көп жылғы
зерттеулердің негізінде, Ж.Пиаже тұлғаның интеллектуалды дамуы –
генетикалық факторлар мен қоршаған ортаның нәтижесі деген қорытындыға
келді. Оның ғылыми ұстанымы бойынша интеллектуалдық даму адам
баласының дамуындағы – эмоциялық, әлеуметтік, моральдік жақтарды
анықтайды.
Ж.Пиаженің интеллектуалдық даму үдерісін үшке бөледі. Зерттеушінің
үшке бөліп көрсеткен үдерісін өз зерттеу тақырыбымыздың аясында талдап
өтейік (сурет 4).

Сурет 4 - Ж.Пиаже бойынша интеллекттің даму үдерісі
Интеллектуалды өзгерудің ассимиляция үдерісі жаңа құбылыстардың
бұрынырақ орныққан танымдық құрылымға ықпалдасуымен байланысты
болады. Ендеше болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудағы арнайы оқытуда студенттердің
бұрынғы білімі тірек болады. Ол өз кезегінде ішкі уәждеменің танымдық
тұрғыдан болуын талап етіп, ішкі уәж бен сыртқы уәждің ықпалдасуы
жағдайында танымдық білім қорының артуына мүмкіндік алады. Нәтижесінде
интеллектуалды әлеуетті қалыптастырудың кейбір мәселелері өз шешімін
табуы ықтимал.
Келесі, интеллектуалды әлеуетті қалыптастырудың екінші үдерісі
аккомодация болады. Бұл үдеріс жаңа ақпаратқа бейімделу үшін бұрынғы
танымдық құрылымның өзгеруін білдіреді. Яғни, студенттердің ақпараттықтанымдық даму динамикасын білдіреді. Заман талабы өзгере келе, бұрынғы
білім қорының мазмұны толықтырылып немесе дамуға түсіп, танымдық
құрылымының өзгеруі ықтималдығы бар.
Теңестіру
үдерісі
болашақ
бастауыш
сынып
мұғалімдерінің
интеллектуалды әлеуетінің қалыптасуында бір студентте бұл үдеріс жылдам
болуы мүмкін, ал кей студенттерде ол баяу болуы ықтимал. Бұдан шығатын
қорытынды, студенттердің интеллектісін қалыптастыру ассимиляция мен
аккомодация үдерістері арқылы артады дейміз. Сондықтан IT арқылы оқыту
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кезінде ассимиляция мен аккомодацияның өзекті болуына мүмкіндік беру
керек.
Жалпы
психологиялық
даму
жағдайларында
«интеллект»
қалыптасуындағы жас ерекшеліктеріне аса мән беріледі. Бұл тұрғыда
Ж.Пиаженің зерттеулері бойынша 15 жаста адамның интеллекті толық даму
үстінде болады. Адамның психикасының қызметтері 18-25 жас аралығында
жанжақты даму үстінде болады. Осы кезеңде есте сақтау, абстрактілі ойлау,
дүниенің тұтастығын түсіну сияқты ерекшеліктер белсенді көрініс табады.
Мұндағы интеллектінің өзгеру динамикасына Ж.Пиаженің зерттеулерін негізге
алар болсақ, адам психикасының қызметтерін студенттік жаста (18-25) жалпы
дамуға түсетіні айқын болып отыр. Ғалымның айтуынша, интеллект – ағзаның
қоршаған ортаға адаптациялануының неғұрлым жетілген формасы, сонымен
бірге интеллектінің мәні орта мен ағза арасындағы (жас ерекшелік) қатынасты
құрылымдауда және оның дамуы біршама адекватты адаптациялануда көрінеді
[115].
Көптеген зерттеулерден біз интеллект табиғатын функциялық ықпалмен
түсіндіретіндігін байқаймыз (Р.Дж. Стернберг, Б. Форсайт, Д.Б. Богоявленская)
[116]. Бірақ, интеллектік механизмдердің жұмыс жасауында немесе ойлау
типтерін суреттеуде функциялық ықпал терминдері толық жауап бере алмайды.
Оған теориялық жауаптарды жүйелік-құрылымдық ықпалда іздестіру
творчестволық ойлаудың құрылымының макроуақытты динамикасын табуға
мүмкіндік береді.
Интеллектуалды қабілеті дамыған тұлға – өмірдің кез келген ағымында
пікірлесе алатын, жаңашыл-шығармашылық тұрғыда өзіндік білім алуға
дайындығының болуы, сөздік қордың мол болуы, кескіндердерді, сандық
білімдік операцияларды түсінуі, бейнелерлі манипуляциялау қабілетінің болуы,
есте сақтауы жоғары және естегі мәліметті қайта жаңғырта алуы, білімдік
немесе практикалық әрекетте жылдамдығының болуы сынды бірқатар
құрылымдық сипаттарды қажет етеді.
Осы орайда психология ғылымында «интеллект» ұғымы түрліше сипатқа
ие болып, өте күрделі құрылым болып табылады. Мәселен, Р.Б. Кеттелл өзінің
зерттеуінде интеллекттің бес түрлі дәлелдемесін береді (кесте 1).
Кесте 1 - Кеттелл бойынша «интеллект» түрлері
ІQ
(gc)
(gf)

Интеллект түрлері
Таза
(кристалданған)
Ағымдағы

(gy)

Визуалдылық

(gm)
(gr)

Ес (жады)
Жылдамдық

Түсініктемесі
Сөздік қоры, әлеуметтік нормативті ескеру.
Тесттер арқылы кескіндер мен сандар қатарынан
заңдылықтарды анықтау, оперативті ес көлемі, кеңістікті
операциялар.
Дивергентті
тапсырмаларды
орындауда
бейнелерді
манипуляциялау қабілеті.
Мәліметтерді есте сақтау және қайта жаңғырту.
Интеллектік әрекеттің жоғары жылдамдығы.
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Интеллект табиғатын түсіндіруде өз зерттеулерін ұсынған шетелдік
ғалымдардың бірі Дж. Гилфорд құрылымдық модель ұсынды. Дж. Гилфорд
ұсынған модель үш бөлімнен тұрады (сурет 5).
Гилфордтың құрылымдық моделін талдауда біз, ең алдымен «ақыл
операцияларын орындайтын тип» құрылымына:
- түсіну – берілген материалдарды танып білу жəне түсіну;
- конвергентті өнімділік – жалғыз дұрыс жауап алғанда бір бағытта
іздестіру;
- дивергентті өнімділік – бірнеше дұрыс жауап алғанда түрлі бағытта
іздестіру;
- бағалау – берілген жағдайлардың дұрыстығын талдау;
- ес – ақпаратты есте сақтап, қорытуды жатқызатындығын байқаймыз.
Ал екінші «интеллектік әрекеттің» мазмұнында:
- нақты - нақты заттар мен олардың бейнесі;
- бейнелік - əріптер, белгілер, сандар;
- семантикалық - сөздік мағынасы;
- мінез-құлықтық - өзінің немесе басқа адамның іс-әрекеті деп көрсетіледі.

Сурет 5 - Дж. Гилфорд құрылымдық моделі
Соңғысы «ақырғы өнім түрлері»:
- нысана бірліктері - сөздердегі жетпей тұрған əріптерді жазу;
- нысана топтары - заттарды топтау;
- қатынастар - нысана арасындағы байланысты орнату;
- жүйелер - нысана көпшілігінің ұйымдастыру ережесін анықтау;
- тасымалдау - берілген материалдарды өзгерту, өңдеу;
- импликациялар - «егер осылай болса, не болады» деген жағдайдағы
нәтижені болжау [117]. Дж.Гилфордтың моделінен болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда біздің идеямызға
негіз болатындары: түсіну, өнім ұсыну, ақпаратты есте сақтау, заттың
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бейнесі, бейнелік(әріптер, беліглер, сандар), семантикалық, мінезқұлықтық, қатынастар, жүйелер, өзгерту, өңдеу, тасымалдау және т.б. деп
айтуға болады.
Г.Ю. Айзенк интеллектіні үш ұғымда шектеді. Олар: биологиялық
интеллект, әлеуметтік интеллект, психометрикалық интеллект. Автордың
еңбектерінде биологиялық интеллект тұқымқуалау арқылы берілетін интеллект
болса, әлеуметтік интеллект тұлғаның белгілі бір білімдер мен тәжірибені
жинақтау барысында көрініс беретін интеллект, ал, психометрикалық
интеллект тест арқылы өлшенетіндер ретінде тұжырымдалған [118].
Психологиялық тұрғыдан алғанда интеллектінің функциясы – шымшытырық нәрсені қалпына келтіру, жаңалық ашу, пікірталастар, яғни адам
әрекетінің барлық саласында білімге, жаңалыққа қол жеткізу, шешім қабылдау.
Сонымен, интеллект табиғатын түсіндіруде түрлі талас сұрақтар
кездескенмен де оның маңыздылығы қай бағытта да айқын көрсетілген. Әрине,
бір жағынан алғанда саналы көзқарас адам өркениетінің күшті ресурсы болып
табылғанымен, екінші жағынан саналы болу деген сөз ең нәзік психологиялық
қабат, кез-келген уақыттағы қолайсыз жағдайда адам оны жоққа шығара алады.
Саналылықтың психологиялық негізі - интеллект екені даусыз. Осы орайда,
интеллектінің табиғатын жаңа тұрпатта түсіндіру қазіргі таңда маңызды
жағдайлардың бірі болып табылады.
Сапаның ішкі құрылымы болып табылатын психологиялық құрамаларына:
ойлау, ес, қиял(фантазия), интуиция, импровизация, ерік-жігер, әртістік сияқты
қасиетті жатқыза отырып, олардың қызметін ерекше деп айта аламыз. Адамның
әлеуеті – оның өзгеруінің, дамуының, өзіндік орнын табудың шынайы бар
қоры, ол адамның алдағы өмірі мен болашағын анықтайды. Жеке тұлғаға
қатысты әлеует дегеніміз оның ішкі күштері мен мүмкіндіктерінің жиынтығы,
олар өзіндік дамудың мәселелік ахуалына және белгілі бір сыртқы жағдайларда
өзекті болады. Әлеуметтану мен экономикада жеке тұлғалық әлеует еңбек
үрдісінің біртұтас субъектісінің басты сипаттамасы ретінде қарастырылып,
шығармашылық өз ойын білдіру мен қоғамдық өзін-өзі көрсете алуға
бағытталған ішкі рухани энергия, іс-әрекеттік ұстаным болып табылады.
Ш.Құрманалина және т.б. «Педагогика» атты оқулығында: «интеллект»
төмендегідей жіктеледі:
-білім іскерлігі және дағдырларын тәжірибеде күрделі мәселелерді шешуде
пайдалана білу;
-тыңғылықты және толассыз пайдалы еңбек етіп, өзін-өзі тәрбиелеп,
жүйелі оқып-үйренуге, ізденуге қабілет [119].
Еліміздегі білім саласының бірталай өзгеріске түсуі, білім жүйесінің
мазмұнына жаңартылған білімді реформа алып келді деуге негіз бар. Білім
саласындағы мемлекеттік саясат тұжырымдамасында жалпы білім және
жаңартылған білім үлгісін біріктіріп, жаңа үлгі ұсынылды.
Міне, осы көрсетілген міндеттерге біз, болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерін кәсіби тұрғыда дайындауымыз қажет. Ол үшін студенттердің
интеллектуалды әлеуетінің қалыптасуы басты мәселеге айналады.
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Елімізде креативті қоғамымыздың инттелектуалды әлеуетін дамыту,
қалыптастыру мәселелерінің ғылыми тұрғыдан құрылуы бастапқы кезеңде
деуге болады.
Педагогикалық түсіндірме сөздікте: «интеллект» - адамның ақыл-ой
қабілетінің салыстырмалы тұрақты құрылымы деп түсіндіріледі [120].
Интеллект – бұл белгілі бір адамның ақыл-ой әрекетінің маңызды жағын
және белгілі құбылыстың немесе объектінің табиғи байланыстарын көрсететін,
сонымен қатар субъектінің интеллектуалдық мәдениетін дамытуға ықпал ететін
ұғым.
Біз теориялық зерттеулерге сүйене отырып, «интеллект» ұғымының
құрылымын келесідей ұсынамыз:
- әлеуметтену процесінің нәтижесі, сондай-ақ жалпы мәдениеттің әсері;
- адамның сыртқы әлеммен өзара әрекеттесуінің табиғи жағдайында
қоршаған орта талаптарына бейімделуінің себепетері;
- адам қызметінің ерекше түрі;
- мақсатты оқыту өнімі;
- ақпаратты өңдеудің қарапайым процестерінің жиынтығы;
- сана мазмұнының ерекше формасы;
- өзін-өзі реттеу факторы.
Бізге философиялық, психологиялық зерттеулер көрсетіп отырғанындай,
«интеллект» ұғымы біршама категорияларды алға шығарады деуге болады.
Олар: философияда – ақыл, ғарыштық ой бөлігі, ойлау, белгісізді табу, бейнеге
қарау, жарық күш жəне т.б.; ал психологияда – түсінік, ес, ойлау,
дивергентті өнім, қатынастар, семантикалық, жүйелер, мінез-құлықтық,
таным, қиял, интуиция жəне т.б.; педагогикада – руханилық, білімді түсіну,
қабілеттілік, білімді жасау, білімді құру, білімді түрлендіру, білімді өңдеу,
қайта құру қабілеттілігі, инновациялық шабыт, өнертапқыштық, жəне т.б.
Педагогикалық
талдаулардан
белгілі
болғанындай,
тұлғаның
интеллектуалдық әлеуетін педагогикалық аспектіде танытудың екі жолын
қарастыруға болады. Біріншісі – тұлғаның интеллектуалдық белгілері:
педагогикалық ойлау, педагогикалық қабілеттілік, педагогикалық идея,
педагогикалық ұстаным, педагогикалық алдын ала білу, педагогикалық сана,
педагогикалық суырып салып айту, педагогикалық такт, педагогикалық
тəжірибе, педагогикалық техника, педагогикалық ұғым, педагогикалық
шығармашылық, педагогикалық эрудиция, екіншісі – халық педагогикасындағы
интеллектуалдық белгілер (ұлттық интеллект) – бала тәрбиелеудің салтдәстүрдегі көрінісі. «...Педагогикалық ойлау – педагогикалық ақиқаттың
әртүрлі көріністерінің айнасы. Ойлаудың бұл түрі мұғалімнің педагогикалық
міндеттер мен қарама-қайшылықтарды тиімді шеше алуға қабілеттілігінде
байқалады. Педагогикалық ақиқатты көре білу, түсіну, талдау, салыстыру,
модельдеу, болжау – педагогикалық ойлаудың көрсеткіші» [121].
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудағы интеллектуалдық белгілер қатарындағы негізгілердің бірі
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деп біз, педагогикалық техника, педагогикалық қабілеттілік, педагогикалық
такт сапаларын айтамыз. Ендеше, бұл ұғымдарға жеке талдаулар жасап өтейік.
В.И. Загвязинский өзінің еңбектерінде төмендегідей:
- жаңалықты көру;
- педагогикалық өнертапқыштық құрастыру, модельдеу;
- жетілдіру кезеңдеріне айрықша тоқталып өтеді [122]. Автор бұл
кезеңдерде қызығушылық, интеллект, қажетті білімді тез арада меңгере білу,
байқампаздық, ойлау операцияларын іске қоса алу, тапқырлық, энтузиазм,
табандылық, еркіндік пен өзіне деген сенушілік сияқты тірек сапалардың болуы
болашақ педагогтердің интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда жетекшілік
етеді.
Шығармашылық мәселесімен айналысқан ғалымдар еңбектерін талдау
барысында, «әлеует» сияқты интегративті сапаның ішкі құрылымы болып
табылатын психологиялық құрамаларына: ойлау, ес, қиял (фантазия),
интуиция, импровизация, ерік-жігер, əртістік сияқты қасиетті жатқыза
отырып, олардың қызметіне тоқталып өтеміз.
Ойлау - ақиқат дүниенің мида жанама түрде ұғымдар арқылы барлық
қасиет, байланыс қатынастарымен бейнеленуі. Ойлау адамның сезім мүшелері
арқылы алынған мәліметтерді өңдей отырып, олардан тыс құбылыстарды танып
білуіне мүмкіндік жасайды. Ойлаудың дамуы адамның қандай кәсіппен
айналысуымен тығыз байланысты. Сондықтан ғалымдар кәсіби ойлаудың бар
екенін мойындайды.
Жеке тұлғалық әлеует құрылысы біліктілік, психофизиология,
интеллектуалдық, білім, шығармашылық, қарым-қатынас, адамгершілік
әлеуеттердің біртұтастығынан тұрады. Жоғарыда аталған жеке тұлғалық
әлеуеттік құрылымдық құрамдас бөлшектерінің әрқайсысының екі жақты
қызметі бар: «тұлғаның жеке тұлғалық әлеуеті» тұтас құрылымдық бірлігі
ретінде және автономдық жүйе ретінде.
Әлеуеті жоғары мамандар – елестің, интуицияның күшті дамуымен,
қалыптан тыс өнімді ойлай алуымен, ойды шығармашылықпен іске асыра
алуымен, шығармашылық әрекет барысында ішкі күштерін жылдам
жұмылдыра алушылығымен сипатталатын адамдар [123];
Кез-келген педагог (нағыз педагог) – жан-жақты тұлға. Педагог немесе
педагогика саласының қызметкері тәрбиеші, шығармашыл, ғалым, сыншы,
ақылшы, дос, қамқоршы, интеллигент болуы шарт.
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Сурет 6 - Интеллектуалды әлеуеттің құрылымы
Бізге талдаулар көрсетіп отырғанындай, әрі болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың психологиялықпедагогикалық ғылыми еңбектерде қарастырылуы интеллектуалдық әлеуеттің
құрылымын негіздеп берді. Олар:
-танымдық қажеттіліктің, уәждеменің болуы;
-ақыл-ой кернеуіне дайындық (шығармашылық ізденіс);
- интеллектуалды өнім;
-білімге субъективті дайындық (оқу іс-әрекетіне сілтемелердің
қалыптасуы) деп ұсынамыз (сурет 6).
Интеллектуалды әлеуеттің қалыптасуында кейбір ғалымдар кезеңдерді
анықтап көрсетеді. Ғалым И.Ю.Степанова адамның интеллектуалды дамуында
3 макро кезеңдерді жіктеп береді. Олар: 18-25 жас аралығы; 26-35 жас
аралықтары; 36-40 жас арасы деп айтамыз. Біздің зерттеулерден
байқайтынымыз, тың өзгерістердің басым бөлігі 1-макро кезеңде байқалады да,
бұл біздің зерттеу нысанымыздағы студенттердің нағыз даму, өзгеру әрекетіне
түсетін шақ деуге болады. Ал екінші және үшінші макро кезеңдерде
қатынастық жағдайда 5 интеллекттің дамуы бірқалыпты жүретіні анықталған.
Мұндағы барлық макро кезеңдерде вербальды интеллект жақсы көрініс табады.
Сонымен бірге жас ерекшеліктеріне байланысты жастар мен ересек адамдар
(студенттік шақ) арасындағы меңгерген мәдениеттеріне байланысты
интеллектуалдық айырмашылықтар бар екендігін жоққа шығара алмаймыз
[124].
Студенттердің интеллектуалдық әлеуеті олардың рухани, ақыл-ой,
интеллектуалдық қызметін қамтиды және шығармашылық қабілеті, білім беру
жəне
кəсіби-біліктілік
даярлығы,
жаңалығымен
ерекшеленетін
интеллектуалдық өнімдерді жасау қажеттілігі, ерекшелігі мен бірегейлігі.
Интеллектуалды әлеует білім жүйесінде бастапқы құрылатын күшке ие,
уақыт бойынша өзгеретін қабілеттіліктен тыс қандай да бір абстрактылы
категория ретінде, ал психологиялық-педагогикалық білім жүйесінде ол оқуға
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қабілеттілік, шығармашылық, ақыл-ойдың бірегейлігі ретінде қарастырылады.
Интеллектуалды әлеует – интеллектуалдық іс-әрекеттің барлық түрлерін, оның
субъектілерін, ғылымды, білімді, жаңашылдықты біріктіретін интегративті
ұғым, ең алдымен, қоғамның интеллектуалдық ресурсы болып табылатын
үздіксіз білім беру жүйесінде (мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш
білім, негізгі орта білім, жалпы орта білім, техникалық және кәсіби білім,
арнайы білім, жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім) қалыптасады
[125].
А.Аяғанова өзінің ғылыми еңбегінде: «Интеллектінің негізіне –
белсенділік (творчестволық белсенділік), ортаның өзгеруіндегі интеллекттік
мінез- құлық (творчестволық акт), бейімделгіш әрекет жасауға мүмкіндік
беретін ортаның мүмкіндіктері (творчестволық өнім) жатады» деп
тұжырымдайды [126].
С.И. Ожегов және Н.Ю. Шведованың орыс тілі сөздігінде әлеует сөзіне
«белгілі бір қатынастағы қуаттылық деңгейі, қасиеттері мен мүмкіндіктер
жиынтығы» деп анықтама берілген. Әлеует үнемі оны жүзеге асыратын
саламен тығыз байланыста болады және белгілі бір сипаттамалар мен қасиет
элементтерінің жиынтығымен анықталады [127].
Д.Н. Ушаковтың редакциясымен орыс тілі түсіндірме сөздігінде «әлеует»
ауыспалы мағынада бір нәрсені жүргізуге, қолдауға, сақтауға қажетті амалшарттардың жиынтығы деген ұғымды білдіреді [128].
Кіші кеңес энциклопедиясында «әлеует» мүмкіндік, қолданыста болатын
күш, қор, құрал деген анықтама беріледі [129].
«Әлеует» термині адамның дамуына қатысты 80-нші жылдары «адами
фактор» ұғымы идеологияға берік сінген кезде қоғамдық ғылымдар саласында
кең қолданысқа ие болды. Адами фактор (әлеуметтік мағынада-тұлғалық)
тұлғаның жалпыадамдық қасиеттерінің іс-әрекетке, мінез-құлыққа әсер етуін
сипаттайды [130].
Ал жеке алып қарайтын болсақ, А.И. Савенков пікірінше, тұлға әлеуеті
дегеніміз адамның интеллектуалдық-шығармашылық және уәжді мінездерінің,
қасиеттерінің кешенді жиынтығы. Жоғары дәрежелі биік жетістіктерге
талпындыратын қабілеттер кешені 131.
Л.И. Иванько бойынша «маманның тұлғалық әлеуеті» ұғымы адамды
еңбек үрдісінің тұтас субъектісі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді, ондағы
тұтастық мыналарды білдіреді:
- Өзіндік өзгеруге және өздігінен дамуға қабілеттілік. Маманның тұлғалық
әлеуеті интегралды ұғым ретінде еңбек адамының ішкі рухани қуатын, күшін,
қоғамдық өзіндік бекуге, өздігінен жүзеге асуға, шығармашылық өзіндік
көрініске бағытталған әрекеттік позициясын құрайды;
- Ішкі элементтердің құрылымдық тұтастығы. Маман әлеуетінің тұлға
дамуының деңгейі және оған сәйкес келетін еңбектің тиімділік дәрежесі
олардың интеграция амалына, барлық элементтерінің ішкі балансына тәуелді.
Тұлғалық
әлеуетті
қалыптастыру
жалпы
(психофизиологиялық,
интеллектуалдық),
арнайы
(кәсіби-біліктілік)
және
ерекше
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(ұйымдастырушылық,
шығармашылық,
т.б.)
тұлғалық
қабілеттердің
диалектикалық бірлігі негізінде жүзеге асады [132].
Сонымен, тұлғалық әлеует құрылымына мынандай элементтер жатады:
- кәсіби құзіреттілікті құрайтын кәсіби білім, білік және дағды (біліктілік
әлеует);
- жұмысқа қабілеттілік (психофизиологиялық әлеует);
- интеллектуалдық, таным қабілеттері (білімдік әлеует);
- креативті қабілеттер (шығармашылық әлеует);
- ынтымақтастыққа, ұжымдық ұйымға және өзара әрекетке қабілеттілік
(коммуникативті әлеует);
-құндылықты-мотивациялық сала (идеялық-дүниетанымдық, адамгершілік
әлеует).
«Тұлғалық әлеует» интегралды ұғымы маманның өндірістік қабілеттерінің
тұтастық спектрін, сонымен қатар оны қалыптастыру шарттарын, тұлғаның
дамуы және өздігінен дамуы әлеуметтік перспективаларын қарастыруға
мүмкіндік береді.
Көпқырлы тұлға ұғымына әлеуеттегі барлық қабілеттерді дамытумен қатар
оларды жүзеге асыру да жатады. Тұлғаның интеллектуалдық әлеуетінің
құндылығы тұлғаның жан-жақты ашылуына, оның қоғамдық мәнінің, барлық
байлығының, даралығының дамуына қаншалықты ықпал етуінде, табиғат
күштерін меңгеруде адамның мүмкіндіктерін қаншалықты кеңейтетінімен
анықталады.
Әлеует кеңістік пен уaқыт сипаттамасының бірлігінде байланыстар мен
қарым-қатынастардың мынандай екі деңгейін біріктіреді:
1. Өткеннің көрінісі: әлеует адамның сапаларының, оның қалыптасу
үрдісінде жинақталған жүйенің тұрақты жиынтығын, жүйенің оптималды
қызмет етуге және дамуға қабілеттілігін білдіреді. Бұнда әлеует қор, яғни
қордың, мүмкіндіктердің, қабілеттердің болуы деп түсіндіріледі.
2. Қазіргі шақты білдіретін: қабілеттердің өзектілігі үдерісі, олардың
тәжірибедегі қолданысы. Бұл қызметте әлеует қор ұғымымен сәйкес келеді
және жүйенің даму динамикалығын, ортаның өзгермелі жағдайында оның
иілгіштігін қaмтамасыз етеді.
Сөйтіп, болaшаққа бағытталған еңбек үрдісінің барысында бар
қабілеттердің ойдағы формадан актуалды формаға ауысып, жүзеге асумен қатар
жаңа қабілеттер туындайды.
Б.С. Генкиннің пікірінше aдам әлеуетінің негізі болмысынан тума берілген
сапалар. Олардың дамуы және жүзеге асуы отбасы, ұжым және қоғам сияқты
үш негізгі жүйемен анықталады.
Өз кезегінде әлеует төрт түрлі әлеует негізінде көрініс береді:
- гносеологиялық (жаңа идея, ойлардың пайда болу үрдісі);
-aксиологиялық
(идеалға
қол
жеткізу,
қажеттіліктер
мен
қызығушылықтардың қанағаттандыру тұрғысынан туындаған идеялар мен
ойларды таңдау және бағалау);
-туындаушы-прaктикалық (адамның идеяларды іске асыру біліктері және
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қабілеттерінің жиынтығы, іс-әрекет объектісін өзгерту) [133].
Интеллектуалды әлеует өзінің субстратты көрінісінде тұлға және қоғам
әлеуетінің мәніне жүгініп қажеттіліктер мен қабілеттердің негізгі базалық екі
түрі болады. Сонымен қатар мынандай күрделі құрылым ретінде сипатталады:
- әртүрлі іс-әрекеттерді табысты меңгеруді қамтамасыз ететін тұлғаның
дамыған қабілеттері;
- адамның рухани құрылым жүйесі, яғни білімдер, икемділіктер,
дағдылар, олар даралық деңгейде танымдық және белсенді-өңдеуші іс
әрекеттің нәтижелері;
- рухани құндылықтармен (идеалдар, сенімдер, құндылық бағдарлар,
тұлғаның қызығушылықтары) [134].
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкиннің еңбектерінде интеллектуалдық әлеует жалпы
әлеуеттің (кәсіби, тұлғалық, биологиялық) құрамдас иерархиясы деп
қарастырылады. Авторлар тұлғалық әлеуетті ашу, ең біріншіден, қабілеттерді
дамытумен тығыз байланысты деп есептейді [135].
Кесте 2 – «Интеллектуалды әлеует» ұғымының психологиялық-педагогикалық
тұрғыдағы түсініктемелері
Авторлар
1
И.И. Цыркун

Л.В.Сохань
А.А. Деркач
В.Г. Зазыкин
Ш.Т.Таубаева

А.С. Седунова

Б.А.Тұрғынбаева

«Интеллектуалды әлеует» ұғымының сипаттамасы
2
Тұлғаның интеллектуалды әлеуеті – бұл өзін-өзі дамыту
нәтижесінде және қолайлы сыртқы жағдайлар жасау кезінде
өзекті болатын ішкі күштер мен мүмкіндіктердің жиынтығы.
Тұлғаның интеллектуалдық және шығармашылық әлеуеті
жиынтық ішкі потенциалға тәуелді.
Интеллектуалды әлеует өзінің субстратты көрінісінде тұлға және
қоғам әлеуетінің мәніне жүгініп, яғни қажеттіліктер мен
қабілеттердің негізгі базалық екі түрі ретінде болады.
Интеллектуалды әлеует жалпы (кәсіби, тұлғалық, биологиялық)
әлеуеттің құрамдас иерархиясы.
Тұлғалық әлеуетін оның жүйелік құрамы тұрғысынан анықтауда
тұлғалық синтез және кәсіби сапа оның кәсібитұлғалық дамуы
мен тиісті дейгейге жеткізудің кәсіби даярлығын қамтамасыз
етудің негізі
Интеллектуалды әлеует іс-әрекетте саналы жүзеге асатын
тұлғаның интеллектуалдық қорының біртұтас интегративті жүйесі
ретінде нейрофизиологиялық, әлеуметтік-мәдени, тұлғалық,
кәсіби-іс-әрекеттік факторлар ықпалымен жүре пайда болған және
туа бкен мидың және жүйке жүйесінің анатомиялықфизиологиялық
ерекшеліктері
негізінде
пайда
болып
қалыптасады.
Интеллектуалды әлеует – қажетті білімді тез арада меңгере білу,
байқампаздық, ойлау операцияларын іске қоса алу, тапқырлық,
табандылық сапалары арқылы шығармашылық әрекетті нәтижелі
етуді қамтамасыз етеді.
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2 - кестенің жалғасы
1
Формирование
интеллектуального
потенциала нации в
услових
высшей
школы: Сборник науч.
тр. Под ред. Пралиев
С.Ж.
Алматы:
Издательство
«Ұлағат»
КазНПУ
имени Абая, 2012.
Л.М.Нарикбаева

О.Л. Краева
Т.Ф. Красноженова
С.И. Архангельский

В.В.Зотов

А.И.Савенков

2
Білім алушылар тұлғасының интеллектуалды әлеуеті – тұлғаны
әлеуметтік-белсенді интеллектуалды шығармашылық әрекетке,
өзін іс-жүзінде көрсетуін және өзін-өзі дамытуын оятатын «туа
бкен» және «жүре пайда болған» мүмкіндіктерінің өзектілігін
қамтамасыз ететін жеке-психологиялық (алдымен ақыл-ой) және
тұлғалық ресурстарының (адамның қабілеттері, оның білімі,
білігі, сенімі, бағыттылығы және т.б.) жүйесі.

«Интеллектуалды тұлға» анықтамасында заманауи қазақстан
қоғамының полиэтникалық даму кезеңі үшін беделді,
адамгершілік-рухани
сапасы
дамыған,
интеллектуалдықшығармашылық әлеуеті терең, ұлттық дербес танымның жоғары
деңгейімен
ерекшеленетін,
интеллектуалды
қабілетінің
арқасында инновациялық-шығармашылық дербес білім беру
қызметіне дайын, өмірдің барлық кезеңіндегі қарым-қатынас
деңгейі жоғары тұлға
Интеллектуалды әлеует - бұл тұлғаның және қоғамның
қажеттіліктері мен қабілеттеріне сүйенетін мәнді әлеуеті
Интеллектуалды әлеует – мемлекеттің, саланың, тұлғаның
интеллектуалдық, шығармашылық қорының, мүмкіндіктерінің
даму деңгейінің кешенді сипаттамасы.
Интеллектуалды әлеует – бұл тұлғаның қабілеттеріне сәйкес
тұрақты теңгерілген деңгейін қамтамасыз ету мақсатында
бойындағы бар дайындықтың, мүмкіндіктердің, қабілеттерінің
жиынтығы.
Интеллектуалды әлеует - бұл тұлғаға тұрақты біркелкі
өміртіршілігін қамтамасыз ету мақсатында оған әрекет етуге
мүмкіндік
беретін
дайындығының,
мүмкіндігінің
және
қабілеттерінің жиынтығы.
Тұлға
әлеуеті
дегеніміз
адамның
интеллектуалдықшығармашылық және уәжді мінездерінің, қасиеттерінің кешенді
жиынтығы. Жоғары дәрежелі биік жетістіктерге талпындыратын
қабілеттер кешені

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуеті оның
интеллектуалды, кәсіби және шығармашылық мүмкіндіктерін дамытудың
белгілі бір деңгейінің кешенді сипатын береді, жоғары оқу орындарының
аясында жүзеге асырылатын студенттердің интеллектуалды қалыптасуы білім
алушылардың логикалық, дерексіз және шығармашылық ой-өрісін жақсартуға
тиіс, студенттер әртүрлі мәселелерді шешу үшін тәжірибе жүзінде алынған
білімдер мен дағдыларды тиімді қолдана алады. Жоғары мектеп студенттерінің
интеллектуалды әлеуетін дамытуға арналған арнайы зерттеулерде алған
ғылыми білімді практикада қолдану қабілеті нарықтық ортадағы жағдайда
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бәсекеге қабілетті ЖОО түлектерінің кәсіби қызметке табысты бейімделуінің
кепілі екені ескеріледі [136].
Студенттердің
интеллектуалды
даму
үдерісі
білімалушыларды
ғылымизерттеу әрекетіне тартудың ықтимал жолдарының бірі ретінде
қарастырылуы мүмкін, бұл олардың кәсіби және жеке қалыптасуының
ажырамас бөлігі болып табылады. Заманауи тез дамып келе жатқан қоғамның
жағдайында жоғары білім беру жүйесі студенттерді жан-жақты дамытуға
бағытталуы керек.
Зерттеуші А.С. Седунованың пікірінше, интеллектуалдық әлеует ісәрекетте саналы жүзеге асатын тұлғаның интеллектуалдық қорының біртұтас
интегративті жүйесі ретінде нейрофизиологиялық, әлеуметтік-мәдени,
тұлғалық, кәсіби-іс-әрекеттік факторлар ықпалымен жүре пайда болған және
туа бкен мидың және жүйке жүйесінің анатомиялық-физиологиялық
ерекшеліктері негізінде пайда болып қалыптасады [137].
Заманауи психологиялық-педагогикалық әлеуетті талдау барысында
ғалым Ш.Т.Таубаеваның «интеллектуалды әлеует – тұлғаның интеллектуалдық
даму деңгейі, шығармашылық мүмкіндігі, елдің ресурстары, салаларындағы
кешендік ерекшеліктер» деген тұжырымын да негізге аламыз. Оның зерттеуін
екі бағытта қарастыруға болады: білімді меңгеруші адамның танымдық және
қайта жасаушы қызметке бағытталатын жиынтығы; қоғамның мақсатқа жету
жолдары арқылы жүйенің материалдық-техникалық формасы мен таңбалық
жүйесі, мәдени білімі, әлеуметтік, техникалық, ғылыми жиынтығы [36,б. 88].
Қазақстандық зерттеуші Л.М.Нарикбаева интеллектуалды ұлттың
субъектісін
«интеллектуалды
тұлға»
түсінігімен
байланыстырады.
«Интеллектуалды тұлға» анықтамасында заманауи қазақстан қоғамының
полиэтникалық даму кезеңі үшін беделді, адамгершілік-рухани сапасы
дамыған, интеллектуалдық-шығармашылық әлеуеті терең, ұлттық дербес
танымның жоғары деңгейімен ерекшеленетін, интеллектуалды қабілетінің
арқасында инновациялық-шығармашылық дербес білім беру қызметіне дайын,
өмірдің барлық кезеңіндегі қарым-қатынас деңгейі жоғары тұлға деп есептейді.
Л.М.Нарикбаева тұлғаның интеллектуалды әлеуетін «жеке психологиялық
жүйе» (ең алдымен, ақыл-ой ресурстары) және тұлғаның ресурстары (оның
білімі, білігі, сенімі, бағыттылығы және т. б.) тұрғысынан қарастырады. Ол
тұлғаның «туа біткен» және «жүре пайда болған» мүмкіндігін ескере отырып
оның шығармашылық әлеуметтік-белсенді іс-әрекетін іске асыруға, өзін-өзі
жүзеге асыру мен өзін-өзі дамытуына септігін тигізетіндігін» айтады [138].
Автордың пікірінен интеллектуалды әлеует ұғымының төңірегіндегі барлық
зерттеулердегі ортақ мән-тұлғаның жалпы және жеке ресурсы: жекепсихологиялық және тұлғалық қор жүйесі екендігін алға шығарамыз.
А.К. Мыңбаеваның еңбектерінде интеллектуалды әлеует – елдің, саланың,
тұлғаның интеллектуалды, шығармашылық мүмкіндіктерін, ресурстарын
дамыту деңгейінің кешенді сипаттамасы. Оны зерттеуге екі жағынан қарауға
болады: танымдық және түрлендіргіш қызметке бағдарланатын білім иелерінің
адам жиынтығы ретінде; қоғамның мақсаттарына қол жеткізу құралы болып
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табылатын материалдық-техникалық нысандар мен таңбалы жүйелерде
мазмұндалған ғылыми, техникалық, әлеуметтік, мәдени білім жиынтығы
ретінде. Интеллектуалды әлеует осы қоғамның, білім беру және ағарту
жүйесінің, ғылымның, мәдениеттің даму деңгейімен, қоғамның генетикалық
қорымен анықталады деп есептелінеді [139].
Интеллектуалды әлеуеттің құраушы компоненттері ретінде лидерлік,
кәсіби
құзыреттілік,
шығармашылық,
дарындылық,
зерттеушілік,
рефлексиялық ұғымдарды алуға болады, осы тұрғыда қазақстандық жаңа
форматта
дайындалған
ғалымдардың
еңбектеріндегі
талдауларды
ұсынбақшымыз.
Т.Б.Кенжебаеваның еңбектерінде: «Интеллектуалдық әлеует – болашақ
мұғалімнің іс-әрекетінің табыстылығын қамтамасыз ететін тапқырлық,
қиылыстыру қабілеттілігі, дивергенттік ойлау, ассоциация еркіндігі, мотивация
және интеллектуалдық бағыттылық қорынан құрылатын өзгеріске бейім
психологиялық құрылым» деп беріледі [22,б. 83].
Т.А.Жанқұлдың еңбегінің бір ерекшелігі, тұлғаның ұлттық музыка арқылы
интеллектуалды дамуындағы негізгі ойды білдіреді. Ғалымның пікірінше:
«интеллект дегеніміз адамның ақыл-ой бастамасы мен эмоционалдық күйзелісі
бірлестігіндегі ойлау мүмкіндігі» деп берілген. Сондай-ақ, зерттеушінің
тұжырымды нақтылай түсу және студенттердің қазақ ұлттық музыкасы арқылы
интеллектуалды дамуының мәнін анықтау мақсатында оның психологиялық
аспектілері мен ерекшеліктерін қарастырғаны белгілі [140].
З.И. Калмыкованың тұжырымдамасы бойынша, оқыту дамытушы, ал
қалыптастырушы табысты және шығармашылық ойлау болып табылады. Ондай
ойлаудың негізгілері:
- дағдыдан алыс, жауап алуға мүмкін ойлаудың түпнұсқалылығы;
- қайталанбайтын ассоциалық байланыстың жылдам және бірқалыпты пайда
болуы;
- проблеманы түсінушілік қабілеті және оны басқаша шешімін табу;
- ойдың жылдамдығы – ассоциацияның саны, идеялар уақыт бірлігінің пайда
болуы, оның кейбір талаптармен сәйкестігі [141].
Бұл тұжырымдама бойынша, ойлаудың табыстылығы меңгерген білімді
кеңінен қолдануға, үйреншікті жағдайдан жаңа жағдайға көше білуге, кез келген
мәселені шешуге, ақыл ойдың дамуын ықпалы зор. Жаңа білімді меңгертуде
оқушылардың психологиялық ерекшелігін ескеруде, табысты ойлаудың
нәтижесінде оқушылардың қабілеттілігін дамытуға мүмкіндік туғызатынына назар
аудартып болашақ бастауыш сынып мұғалімін кәсіби даярлауда басшылыққа алу
ұсынылады.
Сонымен, психологиялық-педагогикалық зерттеулерді талдай келе,
ғылымда әлеует ұғымына қатысты пікірлер баршылық, бірақ оларда әлеуеттің
түрлері мен типтері (экономикалық, ғылыми, мәдени, шығармашылық,
аксиологиялық, ғылыми-педагогикалық, мотивациялық кәсіби-тұлғалық,
тәрбиелік, білімділік, т.б.) жайлы көзқарастар берілгендей анықталды. Ал біз
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қарастырып отырған интеллектуалдық әлеует интегралды ұғым ретінде
маңызды орын алады.
Жоғарыдағы теориялық талдауларды зерделей келе, біз «интеллектуалды
әлеует – белгісізді шешу, бейнелеп көрсету, нəтижеге жетудегі тұлғаның ішкі
рухани күші жəне ақыл-ойдың энергетикалық құрылымы» деп анықтама
береміз. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыруда ІТ-дың маңызы ерекше. Сондай-ақ ол басты құралдардың бірі
бола алады. Бұл жайында келесі параграфта тереңірек талдайтын боламыз.
«Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды əлеуетін
қалыптастыру» – тұлғаның кәсіби-шығармашылық жетістікке жетуіндегі
білімді, динамикалық байланыстарын басқару үдерісі» деп нақтыланды.
Біз, студенттердің интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда ақпараттық
технологиялардың маңыздылығын келесі параграфта қарастыратын боламыз.
1.3 ІТ – болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды
әлеуетін қалыптастыру құралы
Қазіргі компьютерлік техника мен ақпараттық технологияның динамикасы
күн сайын жоғарылаған уақытта барлық теория практикада жүзеге асырылуда.
Білім беру жүйесіндегі адамзат іс-әрекетінің барлық саласындағы үдерістердің
серпінді өзгерісі, біріншіден білімге деген сұраныстың өсуіне алып келсе,
екіншіден осы сұраныстарды қанағаттандырудың жаңа құралдарын жасау және
технологияларын анықтауды талап етері анық. Ендеше біз, болашақ бастауыш
сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда ІТ –дың ең
тиімді деп саналатын бағдарламаларын қолданамыз.
Ақпараттық қоғамның негізгі белгісі ретінде білімді терең түсіну мен оны
интеллектуалды тұрғыда қабылдауды айтамыз, қандай да бір маңызды
экономикалық, әлеуметтік немесе техникалық міндеттерді шешудегі мәнді
көлемдегі ақпаратты өңдемей сәтті шешу мүмкін еместігін алға шығарамыз.
Бұл орайда өзекті де күрделі мәселе туындауы әбден мүмкін, ол – болашақ
бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіби даярлауда ІТ арқылы шығармашылық
кәсіби іс-әрекетке дайындау, білім алуда өз бетімен әрекеттенуге,
интеллектуалды мүмкіндіктерді тиімді пайдалануға, өздерінің тәжірибелерінде
қолдануға үйрету болады. Бастауыш білімнің кембридждік тәсілінде ІТ негізгі
модульдардың бірі болып отыр. Сәйкесінше, бастауыш білім мазмұнын
дамытуда білімді, білім беруді ақпараттандырумен және ақпараттық қоғамды
қалыптастырумен байланыстыру қажеттігі туындайды.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың құрамдас бөліктерін ақпараттық тұрғыдан келесідей ғылыми
түсініктермен толықтырамыз. Олар:
- алгоритм құру сауаттылығы;
- ІТ сауаттылығы;
- ақпараттық сауаттылық;
- қолданушылық және технологиялық сауаттылық;
- ақпараттық тәртіп пен өзін-өзі басқарушылық;
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- компьютерлік жауапкершілік пен қарым-қатынас;
- логикалық тапсырмаларды жүйелеу білігі;
- кез-келген білім түрін бейнелеудегі (графикалау, модельдеу т.б.)
іскерлігі;
- кәсіби өсудегі ІТ-ды қолдану дағдысы;
- тұлғалық өсудегі реттеушілік қабілеттілігі және т.б.
ІТ-ны білім беруде қолдану жағдайында бірнеше ғылыми ұғымдарды
талдауды жөн деп санаймыз. Біздің зерттеу жұмысымызға ең қажетті деп
саналатын ұғымдар: ақпарат, ақпараттық технология, цифрлық ресурс,
ақпараттық сауаттылық, ақпараттық мәдениет, ақпараттық құзыреттілік
және т.б. болады.
Ең алдымен ақпарат түсінігінің мәніне ден қоятын болсақ, «ақпарат»
түсінігіне берілетін анықтамалар өте көп. Ендеше «ақпарат» түсінігінің
мағынасын түсіндірудің күрделілігімен, ерекшелігімен және көп түрлілігімен
байланысты болмақ.
«Ақпарат» ұғымын алғашқылардың бірі болып К.Шенон зерттеген. Ол
ақпарат түсінігін айқындаудың кең таралған үш теориялық жолын ұсынады.
Ғалымның зерттеулерінде ең бірінші теория сандық-ақпараттық тұрғыдан
тұрғыдан қарастырады да, ақпаратты оқиғаның анықталмағандығының
(энтропияның) өлшемі ретінде айқындайды. Екінші теориясы, ақпарат көлемі,
қандай жағдайда болмасын, оны алу ықтималдылығына тәуелді: хабар
неғұрлым ықтимал болып табылса, оның ақпараты соғұрлым аз болады. Бұл
теория ақпараттың мағыналық жағын ескермесе де, хабарды оңтайлы кодтау
мен ақпаратты өлшеуге негіз болды да, байланыс техникасы мен есептеуіш
техникасында өте пайдалы болып шықты. Үшінші теориясы, ол ақпараттың
жаңалығы, хабардың жеделдігі сияқты маңызды қасиеттерін көрсету үшін өте
қолайлы [142]. Ақпаратты осы тұрғыдан мүмкін болатын баламалар жинағынан
таңдап алу нәтижесі деп түсіндіріледі (сурет 7).

Сурет 7 - К.Шенон бойынша «Ақпараттың үш теориясы»
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Ашық уикипедияда «ақпарат» (лат. Informatio – түсіндіру, мазмұндау)
ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп
мағыналы ұғым. Жалпы алғанда, бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма,
инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен
тығыз байланысты» деп көрсетіледі. Уикипедиядағы мәліметтерге сүйенсек,
ақпараттың өзі интеллектуалды әлеуетті қалыптастыруға сәйкес келіп отырғаны
анық. Себебі, мұндағы инструкция, бейнелеу, байланыстыру, құрылымдау
әдістері әсіресе, бастауыш білімде интеллектуалды әлеуетті құраушы күштер
бола алады [143].
А.Я.Фридландтың еңбектерінде: «...ақпарат - бұл адамның ойлау
аппаратында берілетін білім және ұғымдармен өзара ілесетін мәлімет
қабылдағаннан кейін пайда болатын түсінік» деп ұсынылады. Автордың
тұжырымына сәйкес, ақпарат тек жанама түрде мәліметтер көмегімен
таратылатындығы, яғни мәлімет – бұл не адамның сезу мүшелері, не құралдың
көмегімен қабылданып, өңделетін кез-келген сигналдар екендігін негізге алуға
болады [144].
Ж.Ы.Сардарова өзінің еңбектерінде: «...ақпарат кең мағынада – шындық
өмір бейнесі, ал тар мағынада – сақтау, тарату, түрлендіру, басқару пәні бола
алатын кез- келген мәліметтер болып табылады» деп түсінік береді де,
«бастауыш мектепті ақпараттандыру» деп бастауыш мектеп оқушыларын
оқыту, тәрбиелеу, дамыту және олардың ақпараттық сауаттылықтарын
қалыптастыру мақсатында, сонымен қатар біліми үрдісті басқару мен
мұғалімнің кәсіби іс-әрекетін қамтамасыз ету құралы есебінде оқу үрдісінде
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануды түсінеміз» деп
нақтылайды [74,б. 86]. Ғалымның көзқарасы бойынан біз, бастауыш сыныптағы
ақпараттандырудың спектрлері ретінде бастауыш сынып оқушысындағы өзін
басқару, технологияны тиімді пайдалану, ал бастауыш сынып мұғаліміндегі
кәсіби іс-әрекетін ІТ-мен қамтамасыз ету және оны жоғары
шығармашылықпен қолдануды зерттеу жұмысымызда негізге алатын боламыз.
Теориялық
талдаулар
көрсетіп
отырғанындай,
біздің
зерттеу
тақырыбымызға жақын келетін зерттеулердің бірі А.М.Жұмабаеваның «Жаңа
тұрпатты мұғалімдерді қалыптастыруда ақпараттық технологияны
қолданудың педагогикалық шарттары» атты кандидаттық диссертациясы деуге
болады. Автор өзінің еңбегінде: «...Білім беруді ақпараттандыру жағдайында
педагогикалық ғылымдағы оқыту стилі – үйренушінің дамуы, өзін-өзі дамытуы,
интеллектуалдық әлеуетінің жүзеге асуы зерттеу, өлшеу, моделдеу, пәндік әлем
туралы білімді формалдауға қажетті құралды қамтамасыз етеді және оның
қажеттілігі мынада: білімді өз бетімен алу және ұсыну; ақпараттықкоммуникациялық пәндік ортаның қызмет ету жағдайында оқу әрекеті режимін
өз бетімен таңдау; оқытудың ұйымдастыру формалары мен әдістерін өз бетімен
таңдау» деп ұсынады. Ғалымның пікірінен, болашақ бастауыш сынып
мұғалімдері ІТ арқылы өз бетімен білім алуға, оқу әрекетін өз бетімен таңдай
отырып жұмыс жасауына, білім берудің дәстүрлі емес формаларымен жұмыс
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жүргізуіне қарай интеллектуалды әлеуеті қалыптастатындығын басшылыққа
аламыз [145].
Д.М.Жүсібәлиеваның талдауларына сүйенсек, ақпаратты меңгертуде
студенттерге қойылатын талаптарды төмендегідей жіктеп береді:
-өз бетімен білім жинауға бейімділік;
-кәсіби және жалпы адами тұрғыдан асқан жауапкершілік;
-жеке тұлға ретінде мәдениеттілік;
-жаңа ғылыми білімдерді меңгере білу;
-өзін басқару алу [146].
Ғалымның пікіріне сүйене отырып, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда өз бетімен білім жинау,
кәсіби жауапкершілік, оқу үдерісінде өзін басқару, яғни өзінің әлеуетін іске
қосуды алға шығарамыз.
Қоғамның үдемелі сатысында ІТ-дың өсу нүктесі, өзгермелі сипаты, даму
динамикасының айрықша екендігін айтқымыз келеді. Сондықтан біз, соңғы он
жылдықта жаңа форматта дайындалған ғалымдар мен олардың еңбектеріне
талдау жасап өтуді жөн деп санаймыз.
А.Қ.Мошқаловтың ғылыми еңбегінде: «Ақпараттық технологияларды
қолдана отырып оқытушы мынадай мақсаттарды көздейді: біріншіден,
оқытудың негізгі құралдарына мазмұндық және технологиялық қолдау жасау,
білім қалыптастырудың көрнекілік негізін күшейту. Екіншіден, білім
алушылардың жалпы мәдениетін, білімпаздығын қалыптастыру, жағымды
интеллектуалдық оқыту ортасын жасау. Үшіншіден, студенттердің ақпараттық
мәдениетін қалыптастыру, өз бетінше білім алу дағдыларын қалыптастыру.
Төртіншіден, студенттердің танымдық қызығушылықтарын дамыту,
мамандыққа баулитын пәндерді оқуға деген қызығушылықтарын арттыру» деп
береді [147]. Ғалымның тұжырымдауы бойынша, болашақ педагогтерді
даярлаудағы оқытушының ақпараттық мәдениетінің жоғары болуы,
демонстрациялаудағы күшті критерийлердің түзілуі, интеллектуалдық ортаның
жасақталуы, өз бетінше білім алу арқылы ақпараттық мәдениетті
қалыптастыруы, мамандық бойынша, яғни бастауыш білім мазмұнындағы
барлық дербес әдістемелік пәндерді оқытуда мотив беру, танымдық
қызығушылықтың болуы сынды бірқатар негізгі идеялары бізге сбуъективті
ойларымызды жүзеге асыруға өз көмегін тигізері белгілі.
К.Т.Мулдабекованың
тұжырым
жасауынша:
«...компьютерлендіру
ақпараттарды іздеу мен қайта өңдеу құралдарын жетілдіруге бағытталған;
медиатизациялау ақпараттарды жинау, сақтау мен тарату құралдарын
жаңартудан тұрады; ал интеллектуалдандыру ақпараттарды тудыру мен
қабылдауға деген адамдардың білімдері мен қабілеттерін дамытумен,
қоғамның интеллектуалдық әлеуетін көтерумен және жасанды зерде
құралдарын қолдану үшін мүмкіндіктерді жасаумен байланысты болады» деп
көрсетеді [86,б. 43]. Біздің зерттеуімізбен тұспа-тұс келетін тұжырымы бар, бұл
ретте интеллектуалдандыру – адамдардың білімі мен қабілеті, интеллектуалды
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әлеуетін көтеру – ол жасанды интеллект мүмкіндіктерін қолдануға байланысты
дегендей ойларын негізге аламыз.
Э.Уайдуллақызының зерттеулерінде: «ақпараттық-кəсіби құзыреттілік,
бұл – мұғалімдердің алдына қойған міндеттерді шешу мақсатында алынған
ақпаратты сын көзбен бағалай, талдай, жүйелей әрі тұжырымдай білуі, өз ісәрекеттерінде, қандай да бір жағдайда алынған ақпараттарды саралай білу
қабілеті,
сондай-ақ,
оқыту
үдерісін
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар мен әдістерді, құралдарды қолданып, ұйымдастыра алу білімі
және іс-әрекетін жобалау мен талдауда осы алған білімі мен біліктілігін
шығармашылық түрде қолдана алуы» деп берілген [87,б. 32]. Ғалымның берген
анықтамасынан бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ-ды қолдануда
интеллектуалды әлеуеті ұйымдастырушылық, іс-әрекетті жобалаушылық,
біліктілік, шығармашылық сынды қабілеттермен қалыптасатындығын жоққа
шығармаймыз.
Біз «ақпараттық құзыреттілік» ұғымын ғылыми әдебиеттерде терең талдай
келе, ғалымдардың тұжырымдарын бірнеше топтарға бөліп қарастыруды жөн
деп санаймыз. Олар келесідей топтарға бөлінеді:
-біріншілері, «ақпараттық құзыреттілікті» ақпараттардың барлық
түрлерімен жұмыс істей алу қабілеттілігі; қажетті ақпаратты жеке іздестіруі,
талдауы мен іріктей алуы, оларды ұйымдастыруы, жаңартуы, сақтауы және
жеткізе білуі;
-екінші тобы, білімді механикалық түрде меңгеруден, өз бетімен жаңа
білімді ала білу іскерлігін меңгеруге көшіруді қамтамасыз ететін
психологиялық-педагогикалық жұмыстарды практикаға кеңінен ендіру, білім
беру үдерісінде жоғары білікпен қолдану;
- үшіншілері, ойлаудың белсенділігі мен еркіндігі, ол көп көлемдегі түрлі
болжамдардың, идеялардың өндірілуі мен проблеманы шешудің бірнеше
нұсқасының табылуы және т.б. талдауларды топтап көрсетуге болады.
Сондай-ақ, «ақпараттық технология» зерттеулерінде қазақстандық
ғалымдардың берген үлесі өте үлкен деуге негіз бар. Біз барлық ғалымдардың
еңбектеріндегі негізгі ойларын, анықтамаларын, жіктеулерін 3-кестеде
жинақтай келе, теориялық әдістің бірі контент-талдау әдісі арқылы ұсынып
отырмыз.
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Кесте 3 - Қазақстандық ғалымдардың еңбектеріндегі «ақпараттық технология» ұғымына контент-талдау
Зерттеушінің
аты- Еңбегінің атауы
жөні
1
2
Г.И. Бейсенова
Студенттердің шығармашылық
іс-әрекетін ақпараттық ІТ-ды
қолдану арқылы қалыптастыру
А.М. Жұмабаева

Жаңа тұрпатты мұғалімдерді
қалыптастыруда
ақпараттық
технологияны
қолданудың
педагогикалық шарттары

Д.Н. Исабаева

Бастауыш сынып оқушыларының
танымдық
қызығушылығының
қалыптастыруда
ақпараттықкоммуникациялық
технологи
құралдарын қолдану әдістемесі
Студенттердің
қашықтықтан
білім беру технологиясымен
өзіндік жұмыс істеу дағдыларын
қалыптастыру

М.И.
Кожамбердиева

Талдаулары

Негізгі
комментарийлер
3
4
Жеке тұлғалар мен жеке тұлғаның және білімнің, Виртуальды
ақпараттың интерактивті көздері арасындағы ақпараттық серіктестік
өзара әрекетті анықтайтын виртуальды серіктестің
ақпараттық әрекетінің жүзеге асуы.
Білім беруді ақпараттандыру жағдайында педагогикалық Оқу
әрекеті
ғылымдағы оқыту стилі – үйренушінің дамуы, өзін-өзі режимін өз бетімен
дамытуы, интеллектуальдық әлеуетінің жүзеге асуы таңдау
зерттеу, өлшеу, моделдеу, пәндік әлем туралы білімді
формалдауға қажетті құралды қамтамасыз етеді және
оның қажеттілігі мынада: білімді өз бетімен алу және
ұсыну; ақпараттық-коммуникациялық пәндік ортаның
қызмет ету жағдайында оқу әрекеті режимін өз бетімен
таңдау; оқытудың ұйымдастыру формалары мен әдістерін
өз бетімен таңдау.
Ақпараттық-коммуникацялық технология құралдары Ақпараттық және
компьютерлік техника мен желілерді қолдану негізінде программалық
ақпараттық үдерістерді жүзеге асырауға бағытталған құралдар
ақпараттық және программалық құралдар.
Білім беру үрдісін қазіргі қашықтықтан білім беру Өз
іс-әрекетін
технологиясының құрылымдық үлгісінде мұғалім мен басқарушы
оқушының өзара қарым-қатынасы бейнеленеді. Бұл үлгі
бойынша болашақ мұғалім - білім берудегі өз іс-әрекетін
басқарушы субъекті, оқушы - оқу іс-әрекетін басқару
субъектісі рөлінде көрсетіледі. Білім беру үрдісін жүйе
деп қарастырсақ, оған оқушының оқу іс-әрекетін
дамытуға пайдаланылатын оқу объектісі (электрондық
оқу құралы) мен субъектілер енеді.
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3 – кестенің жалғасы
1
А.Б. Медешова

2
Бастауыш
сынып
оқушыларының
икемділігін
ақпараттық технология арқылы
дамытудың
педагогикалық
шарттары

С.А. Нурпейсова

Жаңа ақпараттық технология
жағдайында
студенттердің
өзіндік
жұмыстарын
ұйымдастыру
Университеттік
білім
беру
жағдайында
студенттердің
ақпараттық- коммуникативтік
құзіреттілігін қалыптастыру

Ш.О. Омарбекова

К.А. Ортаева

Оқу үдерісінде ақпараттық
ІТды қолдану арқылу мұғалім
тұлғасын
дамытудың
педагогикалық шарттары

Ж.Ы. Сардарова

Білім
беруді
жаңарту
жағдайында бастауыш мектепті
ақпараттандырудың теориясы
және практикасы

3
Оқытудың
ақпараттық
технологиясы
біріншіденүдерістерді компьютердің көмегімен жүзеге асыру
жабдығы, ал, екіншіден-оқыту әдісі, яғни, ақпараттық
бағдарламалық жабдықтарды білім беру үрдісінде
пайдалану мен оның әдістемесі. Басқаша айтсақ, оқытудың
ақпараттық технологиясы дегеніміз – оқушылар мен
мұғалімдердің
педагогикалық-психологиялық
ісәрекеттерінің өзара әсерлері мен білім берудің
мақсаттарына сәйкес меңгерілуге тиіс оқу материалының
мазмұны берілген ақпараттық жүйені құрайтын ресурстар.
Ақпараттық технология дегеніміз- ақпаратты жинақтауды,
сақтауды, таратуды және көрсетуді қамтамасыз ететін
өндірістік процестердің және техникалық бағдарламалық
құралдардың жиынтығы.
Ақпараттандыру
–
ақпараттық-коммуникативтік
технолгияларды пайдаланудың негізінде электрондық
ресурстарды, ақпараттық жүйелерді дамытуға бағытталған
ұйымдастырушылық, әлеуметтік-экономикалық, ғылымитехникалық үдеріс.
Ақпараттық ІТ-ды қолдану арқылы мұғалім тұлғасын
дамыту дегеніміз қазіргі білім беру жүйесіндегі ақпараттық
сауатты,
телекоммуникациялық
желілерді
және
интерактивтік технология құралдарын тиімді пайдалану
дағдысы, ақпараттық құзіреттілігі дамыған, педагогикалық
программалық құралдарды өз қызметтеріне сәйкес
бейімдеп пайдалана алуға бағытталған іс-әрекет.
Ақпараттандыруды – оқыту мен тәрбиенің психологиялықпедагогикалық міндеттерін жүзеге асыруда білім беру
жүйесін қазіргі ақпараттық ІТ-ды (ҚАТ) қолданудың
теориясы және практикасымен қамтамасыз ету.
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4
Бағдарламалық
жабдықтарды білім
беру
үрдісінде
пайдалану
мен
оның әдістемесі

Техникалық
бағдарламалық
құралдардың
жиынтығы
Ақпараттық
жүйелерді
дамытуға
бағытталған үдеріс
Интерактивтік
технология
құралдарын тиімді
пайдалану дағдысы

ІТ-ды
қолдану
теориясы
мен
практикасы

3 – кестенің жалғасы
1
С.Т. Сиргебаева

Ш.У. Унгарбаева

А.М. Калматаева

2
3
ЖОО-да
ақпараттық Білім беруді ақпараттандыру жағдайында педагогикалық
технологияны
қолданудың ғылымдағы педагогикалық әрекеттің нәтижесі: үйренушінің
педагогикалық шарттары
интеллектуалдық әрекетін белсендендіру, оның тануға,
шығармашылық қызығушылыққа, оның үнемі жетілдіруге
деген қабілеттерін дамыту; АКТ құралдары көмегімен
білімді ұсыну мен алу дағдысын қалыптастыру; АКТ
дидактикалық мүмкіндіктерін жүзеге асыру жағдайында оқу
материалын меңгеру стратегиясы мен танудың жалпы
әдістерін меңгеру; оқу әрекетінің мәдениетін және
үйренушінің ақпараттық мәдениетін дамыту.
Жоғары мектептің білім беру Ақпараттық-коммуникациялық ІТ -сы деп қазіргі оқыту
үдерісінде ақпараттық және технологиясын интерактивті бағдарламалық-әдістемелік
телекоммуникациялық ІТды қамтамасыз
ететін
компьютерлік
техника,
пайдалану
тиімділігін телекоммуникациялық байланыс құралдары мен әдістерінің
арттыруың
педагогикалық жиынтығы.
негізі
Ақпараттық-коммуникациялық ІТ (АТТ) – деп оқу
үдерісіндегі ақпараттық қабылдау, жинақтау, өңдеу және
таратуда компьютерлік техниканың көмегімен жүзеге
асырылатын, қазіргі заманғы байланыс (интернет желісі,
электронды пошта, интерактивті құрылғылар, теледидарлық
және спутниктік байланыстар және т.б) құралдары мен
тәсілдерінің жиынтығы.
Жоғары оқу орнында болашақ Білім беруді ақпараттандыру біліми қолданыстағы
бастауыш сынып мұғалімдерін ақпараттық- телекоммуникациялық технология құралдарын
тәрбелеу потенциалын дамыту құрастыру, экспертизалау және қолданудың ғылыми
негіздерін қамтиды. Келтірілген деректер мен көтерілген
мәселелер бүгінгі қоғамдағы білімді ақпараттандыруды
жетілдіру
мәселелерінің
өте
көкейкесті
екендігін,
ақпараттың болуы, оны қолдану іскерлігі кез-келген
мемлекеттің күші мен жағдайын анықтайтыны анық.
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4
Оқу
материалын
меңгеру
стратегиясы
мен
танудың
жалпы
әдістері

Қазіргі
заманғы
байланыс
құралдары
мен
тәсілдерінің
жиынтығы

Ақпараттың болуы,
оны
қолдану
іскерлігі

3 – кестенің жалғасы
1
Ү.А. Қосыбаева

2
Жоғары
оқу
орнында
студенттерді интеллектуалды
жүйелер бойынша даярлауды
жетілдіру

А.Л. Ташенова

Болашақ
мұғалімдерді
ақпараттық-компьютерлік
технологяны
кәсіби
ісәрекетінде
пайдалануға
даярлау

С.О. Жетпісбаева

Бастауыш
мектепте
ақпараттық-коммуникациялық
технологияны
қолданып
математиканы
оқыту
нәтижесін
бақылаудың
тиімділігін арттыру әдістемесі

3
Жоғары оқу орнында студенттерді интеллектуалды жүйелер
бойынша даярлауды жетілдіру дегеніміз – білімдер қорына
негізделген, алгоритмдік шешімі жоқ, формалданбаған
есептерді шешу мақсатында интеллектуалды жүйелер құруға
байланысты студенттерді кәсіби даярлау процесінің
нәтижелігіне тиімді әсер ету.
Педагогтың шығармашылық қабілетін дамытуға, өзіндік
дамуға,
оқу
қызметтерін
ұйымдастыру
бойынша
серіктестерімен пікірлесіп, қарым-қатынас тәсілдерін
меңгертуге, жеке
және ұжыммен
жұмыс жасау
қабілеттерінің қалыптасуына, байланыстық жүйелерді іске
асыруға (субъектілердің тұлғааралық өзара әрекеттері,
мектеп пәндерінің компьютерлік ортамен байланыстылығы)
және өзіндік талдау негізінде кәсіби іс-әрекеттерді
ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Бастауыш мектепте АКТ-ны қолдану:
- қарапайым ойлау операцияларының жоғары деңгейі:
талдау, жинақтау, салыстыру, жалпылау, мәндісін ажырату,
топтау;
- мақсатқа бағыттылық пен ұйымшылдықтың жоғары
деңгейі, ол құбылысты талдаудың жалпыланған сызбасын
қолдануда және құбылыстың мәндісін бөле білу бағдарының
көрінуімен сипатталады;
- ойлаудың белсенділігі мен еркіндігі, ол көп көлемдегі түрлі
болжамдардың, идеялардың өндірілуімен, проблеманы
шешудің бірнеше нұсқасының табылуымен көрінеді.
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4
Интеллектуалды
жүйелер
құруға
байланысты
студенттердің
кәсіби даярлығы
Өзіндік
талдау
негізінде кәсіби ісәрекеттер

Ойлаудың
белсенділігі
еркіндігі

мен

3 – кестенің жалғасы
1
С.Т.
Мухамбетжанова

Г.Ж. Ниязова

Г.Б. Таутаева

С.М. Кеңесбаев

2

3
Біліктілікті
арттыру АКТ бойынша алған білімі мен біліктілігін кәсіби деңгейде қолдана
жүйесінде
білу және ақпараттық-коммуникациялық технологияның кез келген
педагогтардың
құралдарымен жұмыс жасауда оларды сұрыптап, олардың ішінен
ақпараттықсапалы білімге деген әсерін айқындау алгоритмін құру.
коммуникациялық
Педагогтардың ақпараттық құзырлылығы дегеніміз – оқу-тәрбие
құзырлылығын
үдерісіне ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты
қалыптастырудың
қолдану
қабілеті
болса,
ал
ақпараттық-коммуникациялық
ғылыми-әдістемелік
құзырлылық дегеніміз мектеп пәндерін оқытуға ақпараттықнегіздері
коммуникациялық технологияның дидактикалық мүмкіндіктерін
қолдану мен әлемдік-ақпараттық білімдік кеңістікке еркін түрде ену
арқылы өздігінен білімдерін жетілдіру қабілеті.

4
Әлемдікақпараттық білімдік
кеңістікке
еркін
түрде ену арқылы
өздігінен білімдерін
жетілдіру қабілеті

Ақпараттық мәдениет – бұл ақпаратпен мақсатты бағытта жұмыс істеу
деңгейі және онымен жұмыс істеуде ақпараттық- коммуникациялық ІТ-ды
қолдану, сонымен қатар ақпаратпен жұмыс істеудің моральдық-этикалық
нормалары мен ғылыми білім жүйесінің қалыптасуы. Ақпарат дегеніміз тұтынушыға бұрын белгісіз болған және оның зерттелетін объект (үдеріс,
құбылыс) туралы түсінігін толықтыратын фактілерден тұратын мәліметтер
жиынтығы.
Пәндік аймақты ақпараттандыру оқу іс-әрекетін интеллектуалдандыруда
білім беру құрылымын дамытуды, ақпараттық, экологиялық және
әлеуметтік орталарды тану үрдісін интеграциялау, басқару механизмдерін
дамыту.
Жаңа ақпараттық ІТ-ды пайдаланып оқытудағы негізгі мақсаттарға
мыналар жататындығын анықтады:
-ақпаратпен жұмыс жасау іскерлігін қалыптастыру, коммуникативтік
қабілетін дамыту;
-«ақпараттық қоғамның» жеке тұлғасын дайындау;
-берілетін оқу материалының көлемін оқушы меңгере алатын деңгейге
дейін өсіру;
-болашақ педагогтың зерттеу іскерлігін, тиімді шешім қабылдай білу
іскерлігін қалыптастыру.

Фактілерден
тұратын мәліметтер
жиынтығы

(Ақпараттықкоммуникациялық ІТды
пайдалану кәсіптік білім
мамандығы студенттердің
кәсіби
құзырлылығын
қалыптастырудың
маңызды элементі
Бастауыш
мектепте
Интернет-ресурстарды
пайдаланудың әдістемесі
Жоғары педагогикалық
білім беруде болашақ
мұғалімдерді
жаңа
ақпараттық технологияны
пайдалана
білуге
даярлаудың
педагогикалық негіздері
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Оқу
іс-әрекетін
интеллектуалдандыруд
а
білім
беру
құрылымын дамыту
Болашақ педагогтың
зерттеу
іскерлігін,
тиімді
шешім
қабылдай
білу
іскерлігі

Бізге біршама талдаулар анықтап бергеніндей, болашақ мұғалімнің
ақпараттық білімін қалыптастырудың құрамды бөліктеріне келесі
элементтерді жатқызуға болатындығы белгілі. Олар:
-мектепте түрлі мәлімет базасымен жұмыс істеу қабілеті мен дайындығы;
-оқу-тәрбие мақсатында ІТ-ны қолдана білу;
-алынған мәліметтерді жүйелеу дайындығы мен қабілеті және жеке оқу
тәсілдерін ұйымдастыру;
-жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып ұжыммен бірлесіп
жұмыс жасау.
АКТ, ІТ жүйелері бойынша ғылыми еңбектерді талдауда біз, ІТ- болашақ
бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың
құралы болады деп ойлаймыз.
Қазіргі жағдайда қоғам үшін білім беруді ақпараттандыру ерекше мәнге ие,
өйткені білім деңгейі мен сапасынан тек нақты жеке тұлғаның ғана емес,
сонымен бірге бүкіл өркениеттің тағдыры шешілмекші.
Ақпараттық технологиялар арқылы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда біз, бірнеше ІТ-ның қажетті деген
бағдарламаларын қолдандық.
Біз. ІТ-ның бірнеше бағдарламаларымен жұмыс түрлерін талдауды жөн
санаймыз. Атап айтсақ,
-«Corel Draw» бағдарламасы;
-«Quizizz» бағдарламасы
- «Learningapps.org» бағдарламасы;
-«Videoscribe» бағдарламасы.
Бұл біз ең басты деп таныған ІТ бағдарламалары болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін жан-жақты қалыптастыруға негіз бола
алады. Ендеше, әр бағдарламаға жеке-жеке тоқталып сипаттап өтейік.
«Corel Draw» бағдарламасы. Сorel Draw – машиналық графиканың нағыз
шедеврлерін жасау үшін қолданылатын компьютерлік дизайнердің құралы.
Түрлі-түсті көркемдеулерді; күрделі сызбаларды, кітаптар мен журналдар
мұқабаларының фигуралық кітапталарын, фотографиялық шын және
фантастикалық шын емес бейнелеулерді; дайын бейнелеулерді редакциялау
үшін, графикалық Web-беттерді құру үшін, т.б. жасау үшін қолданылатын
қолайлы игеруге қарапайым құрал. Векторлық графика да қолданылады, оның
көмегімен сапаны жоғалтпай, бейнелеуді бірнеше есе көбейтуге болады, ал
мысалы Paint редакторында суреттерді растрлық берілуі кезінде ондай
мүмкіндік жоқ (Қосымша Г).
Сorel Draw бағдарламасының интерфейсінде жұмыс жасаудың өзіндік
алгоритмі бар. Алгоритмі төмендегідей сатылардан тұрады.
1.Corel Draw бағдарламасын қосқан кезде экран беті осылай ашылады.
Corel Draw мәзірі өте күрделі өзінің көптеген қосымша мәзірлерімен
командаларының түрлері басқа бағдарламалардың мәзіріне ұқсас. Мәзір Corel
Draw-дың көптеген функцияларын тез ашуға көмек береді. Сол жақ жұмыс
алаңында интерфейс элементі құралдар тақтасы орналасқан. Кескіннің
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объектілері мен барлық жұмыс құралдар тақтасын таңдау арқылы басталады.
Кейбір құралдар терезенің төменгі жағынан оң бұрышында, үшбұрыштармен
қамтамасыз етілген. Бұл батырмамен бір немесе бірнеше құралдарға
байланысты екенін көрсететін бағыттауыш. Қажетті құралды таңдау үшін
тышқан батырмасын бір рет шерту жеткілікті. Ережеге сай құралдың өзіне сай
пиктограмасы болады.
2. Мысалы: тіктөртбұрышты қарапайым фигура салу үшін тіктөртбұрышты
көрсетілген фигураны таңдау жеткілікті, яғни құралда тіктөртбұрыш
белгіленген. Мәзір (меню) жолының астында орналасқан стандартты басқару
жолдарында жұмыс барысында өте жиі қолданылатын элементтер орналасқан.
3. Corel Draw бағдарламасында жаңа құжат құру үшін: бағдарламаны іске
қосқаннан кейін, автоматты түрде документтің терезесі ашылады. Егерде
жұмыс барысында тағыда бір жаңа документті құру қажет болса, басты
мәзірден файл командасын таңдап, создать командасын орындаймыз. Ашылған
диалогтік терезеден құжаттың атын ауыстырып, кажетті параметрлерін
енгіземіз. Немесе бағдарламаның стандартты панелінің сол жағында
орналасқан new батырмасын шерту арқылы жаңа құжат ашамыз.
Қорытындысында Corel Draw бағдарламасының жаңа құжат-документ терезесі
ашылады.

Сурет 8 - «Corel Draw» бағдарламасындағы бейнелеулер
4. Corel Draw бағдарламасында құжатты сақтау үшін: бағдарламада
құжатты сақтау үшін стандартты панельден басты мәзір, файл сақтау
командасын немесе сақтау кнопкасын басу арқылы орындалады немесе
стандартты панельде сақтау батырмасын басу аркылы орындалады. Егерде бұл
құжат алдын ала сақталмаған болса, документті сақтау үшін экрандагы сейф
дроуэл диалогтік терезесінде сақтау қажет. Документті сақтау үшін, документ
сақталатын қажетті папканы таңдап алып, жолақтаманың атын енгізіп, сақтау
командасын орындаймыз.
Corel Draw интерфейсі докерлер мен диалогтық терезелерден тұрады.
Докерлер бағдарлама функцияларына қатысты қамтамасыз етеді және ол
әрқашан экранның оң жағын бойлай орналасады. Алғашында бас терезеде
екпінді докерлер болмайды. Оларды аса қажетті жағдайларда ғана ашады.
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Әртүрлі мақсатқа арналған 10-нан асатын докерлер бар. Бағдарламаны іске
қосқанан кейін диалогтық терезелер көрінбейді. Олар мәзір командаларының
астында болады. Диалогтық терезелер арқылы интерфейс және баптау
файлдарымен орындалатын амалдар, тағы да басқа командалар орындалады.
Н.Т.Сартаеваның пікірі бойынша білім беруді ұйымдастырудағы
ақпараттық технологияларды әдістемелік тұрғыдағы сабақ жоспарларын
құруда, сонымен бірге интеллектуалдық ойындар, викториналар өткізуде, түрлі
мақсаттағы педагогикалық бағдарлар құруда сапалы нәтиже алу мақсатында
қолданылады деп түсіндіріледі. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ
арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудағы педагогикадағы оқытудың
функцияларын ұтымды жүзеге асыруды көздейді [89,б. 45].
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудағы ІТ-ның келесібір бағдарламалық құжаттарының бірі
«Quizizz» бағдарламасы туралы болмақ.
Бұл бағдарлама арқылы не істеуге болады?
-тестті ойын түрінде (викториналық) бағытта өткізуге болады. Тестті
студент өзі дайындай алады немесе quizizz бағдарламасынан дайын алу;
-сабақтың құрылымын дайындап өткізу(прези-ком түрінде өз бақылауы);
-нәтиже сабақ, ТЖБ немесе БЖБ жұмысын алуға болады. Алған жұмыс
нәтижесін жүктеп алу, жасақтау;
-дарынды балаларды қандай да интеллектуалды шоуларға, олимпиадаларға
дайындау;
-оқушының білім деңгейін анықтауға мүмкіндіктер болатындығын алға
шығарамыз.
«Quizizz» бағдарламасын қолданудың немесе жүргізудің алгоритмдерін
төменде келтіреміз.
1. Ең бірінші «quizizz» сайтына кіру үшін Google браузеріне сайттың атын
іздеп, батырманы басып кіргенде басты бетпен танысу;
2. Сіз тіркелу батырмасын яғни sing up басқан соң осындай бет шығады:
«создайте» батырмасын басып тапсырмалар жасау үшін келесі бетке өтеміз;
3. Кез-келген бейіндік пәндік нұсқаны таңдап, тапсырманы сол пән
бойынша жасаймыз (бастауыш сыныптардағы тіл, математика, жаратылыстану,
өнер т.б. салалары);
4. Таңдап алынған пәндердегі сұрақтар мазмұнын іріктеуге болады.
5. Бұл жерде тест тапсырмасын құрастыру үшін «Большой выбор»
батырмасын басып, бір жауапты не көп жауапты тест тапсырмаларын жасқатай
алады.
Сұрағымызды жазамыз, және бірнеше нұсқа жазып, дұрысын белгілеп
қойған соң, спасти батырмасын басыңыз:
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Сурет 9 - «Quizizz» бағдарламасына кіру блогы
6. Келесі «пуликовать» батырмасын басып бұл жасалған тест тапсырмасын
өзіңізге қалай алу керектігі туралы қадам.
7. Соңғы қадамда басты мәліметтерді толтырып жазып, тілді таңдап немесе
сурет қойып, сақтауға болады (Қосымша В).
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыруда тағы бір тиімді бағдарламалардың бірі - Learningapps.org
бағдарламасы болып отыр.
Apps конструкторы интерактивті Модульдер (жаттығулар) арқылы оқу
процесін қолдауға арналған интерактивті learning тапсырмаларын ұсынады.
Сонымен қатар, мұғалім де, оқушы да дайын шаблондар бойынша интерактивті
Модульдер жасай алады. Осы қызметтің арқасында құрылуы мүмкін
интерактивті тапсырмалардың негізгі идеясы студенттер өз білімдерін ойын
түрінде тексере алады және түзете алады, бұл олардың белгілі бір оқу пәніне
танымдық қызығушылығын қалыптастыруға ықпал етеді. Learningapps.әр түрлі
пәндер бойынша интерактивті оқу-әдістемелік құралдар жасауға арналған.
Сервисте http://learningapps. org / пазл жасау мүмкіндігі бар, оның бөліктерінде
сіз қойған сұрақтарға жауаптар бар. Құрылғы сабақты әртараптандыруға, оны
қызықты етуге және оқу процесін қарапайым және әр оқушыға түсінуге
мүмкіндік береді.
1-қадам. интерактивті тапсырмаларды құрастырушы
Learning Apps
қызметінде жұмыс істеу үшін кіру түймесін басу;
2-қадам. Тіркелу;
3-қадам. Тіркелу формасын жазып толтыру;
4-қадам. Интерактивті тапсырмалар құру үшін «Новое упражнение» басу.
5-қадам. Сіз өзіңіздің тестіңізді енгізуге болатын бірнеше ұсыныс
нұсқаларын табу.

54

Сурет 10 - Learningapps.org жұмыс жасау жөніндегі нұсқаулық
Сонымен қатар дайын операцияларды таңдау немесе «Создать новое
приложение» батырмасын басу, жаңасын құру. Жаңа жаттығу жасау үлгілері
келесідей ұсынамыз.
Бағдарлама атауын, білім алушыларға арналған тапсырманы енгізу қажет.
Әрі қарай, мәтінді енгізу (сөйлемдер, сұрақтар, дұрыс және дұрыс емес
жауаптар) немесе суретті, аудио немесе бейнені таңдауға болады.
«Обратная связь» бөліміне дұрыс жауап белгіленген жағдайда шығатын
мәтінді жазу.
«Помощь» бөліміне жауап дұрыс табылмаған жағдайда көрсетілетін
қосымша көмекті жазу.
«Установить и показать предварительный просмотр» түймесін басып
тапсырманың көрінісін тексеру, егер қате болатын болса «Вновь настройть»
батырмасын басып түзеу. Тапсырма дұрысталған соң «Сохранить приложения»
түймесін басып сақтау.
Сақталған соң тапсырма «Мои приложения» бөліміне сақталады.Егер
тестті дұрыс деп санап басқалардың тестпен жұмыс жасағанын аламыз да,
«public App» батырмасын басу.
Егер сақталған тапсырманы өзгертіп немесе жаңа тесттер қосу керек келсе,
«Переработать упражнение» батырмасын басып өзгертіп, жоғарыда айтылған
әдіс арқылы сақтау.
Виртуалды сынып құру
Бұл қызметтің үлкен артықшылығы – виртуалды сынып құру функциясы,
яғни білім алушыларды онлайн режимінде тіркеу және олармен өзара
әрекеттесу мүмкіндігі.
«Мои класс» бөлімін ашу. Жаңа сынып құру үшін «Создать класс»
түймесін басып және сынып атауын енгізесіз
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Сурет 11 - Виртуалды сынып құру тақтасы
Тізімге жаңа білім алушыны қосу үшін оқушылар үшін жаңа аккаунттар
жасап, аты-жөндерін жазып, сақтау қажет логиндер мен парольдер пайда
болғанын көру.
Тізімге білім алушыларды қосуға және өшіруге болады. Оқушыларға
тапсырма беру үшін жоғарғы жолақтағы «Мои класс» бөлімін басыңыз, кейін
керекті
сыныпты
белгілеп
«Добавить
приложение»
түймесін
басыңыз.Тапсырманы жалпы мәліметтер базасынан және өзіңіз жасаған
тізімнен алуға болады.

Сурет 12 - Қосымшаларды тіркеу тақтасы
Аяқталған тапсырмаларды бақылау үшін өзіңізге қажет сыныпты таңдау.
Бағдарлама сілтемесінің үстіне курсорды апару және пайда болған үш
белгішенің арасынан статистиканы көру үшін сол жақ түймені басу қажет.
56

Болашақ бастауыш сынып оқушыларының интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыруға арналған тағы бір ІТ бағдарламаларының бірі – Videoscribe
болады.
Videoscribe – бұл қашықтағы компьютерге қашықтан қол жеткізуге және
басқаруға арналған бағдарлама. Бүгінгі таңда бұл қашықтан қол жеткізуге
арналған ең функционалды және ыңғайлы бағдарламалық жасақтама.
Бағдарламаның маңызды артықшылықтарының бірі – бұл өнімді коммерциялық
пайдалану жоспарланбаған жағдайда ғана оның ақысыз болуы. Әзірлеушілер
мен конфигурацияға кері әсері жоқ. Жұмыс станцияларына, серверлерге,
дерекқорларға, сондай-ақ портативті және мобильді нұсқаларға қызмет
көрсетудің нұсқалары бар. Бұл бағдарламалық жасақтама Windows-тың барлық
операциялық жүйелерінің, сондай-ақ iOS және Android қолдауымен қол
жетімді. Негізгі сипаттамасы үшін бағдарламаның функционалдығын айтуға
болады. Егер біз портативті емес нұсқаны қолданатын болсақ, онда
бағдарламаны жүктегеннен кейін орнату керек. Орнатқаннан кейін жұмыс
үстелінде бағдарлама белгішесі пайда болады. Бағдарламаны іске қосқаннан
кейін бағдарламаның бастапқы терезесінде бірнеше өрістер бар екенін көруге
болады.
Нұсқаулық.
Ең алдымен, пароль «Сіздің ID» өрісі – бағдарлама сіздің компьютеріңізге
берген ерекше оған (ID және пароль) деректерді хабарлауыңыз керек. Егер
«нөмір өрісі» бағдарламамен автоматты түрде жасалған парольды тіркеу қажет.
Бағдарлама мәзірін толығырақ қарастырайық. Терезенің жоғарғы жағында
4 батырма бар: «қосылу», «қосымша», «анықтама» және бағдарламаны ең жаңа
нұсқаға жаңарту белгішесі. «Қосылу» батырмасында бірнеше элемент бар.
Серіктес шақыру қойындысы бізге Videoscribe бағдарламасын жүктеуге
көмектесу үшін досыңызға жіберілетін мәтіндік хабарламаны көрсетеді.
Күмәнді опция, бірақ мүмкін біреу пайдалы болады. Келесі қойынды
«бақыланбайтын қатынасты орнату» көп көңіл бөлуге лайық. Бұл қойындыда
арнайы Шебердің көмегімен бағдарламаның осы көшірмесі орнатылған
компьютерге кіруді реттеуге болады. Болашақта қосылу үшін сізге тек
компьютерді қосу керек, ал бағдарлама іске қосылуда, және, әрине, орнату
кезінде орнатқан қосылу үшін пароль қажет.
«Қосымша» батырмасы бағдарламаның ақылы нұсқасын іске қосуға және
сатып алуға жауап беретін қойындыларды, сондай-ақ өзіңіз туралы деректерді
орнатуға және қосылымды орнатуға болатын «опциялар» қойындысын қамтиды
(қажет болса, компьютер атауы, пароль және прокси сервер). Сондай - ақ, бұл
қойындыда конференция режиміне арналған аудио және бейне ағындарының
параметрлері бар. Конференцияға келетін болсақ, бұл функция Skype қағидаты
бойынша жүзеге асырылады, түбегейлі айырмашылықтар тек интерфейсте
болады.Серіктестеріңізді конференцияға қосу үшін Сізге өзіңіз құрған
конференцияның ID-ін айту жеткілікті. Конференция режимінде сөйлесуден
басқа, қатысушылардың әрқайсысы өзінің жұмыс үстелінің бейнесін
трансляцияның барлық қатысушыларына таратуға мүмкіндік алады. Сондай-ақ,
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файлдар мен суреттерді жіберу мүмкіндігі бар.Көріп отырғаныңыздай,
Videoscribe бағдарламасы егжей-тегжейлі және көпфункциялы құрал болып
табылады, ол параметрлердің қарапайымдылығымен бірге оны озық
пайдаланушылар үшін де, жаңадан бастаушылар үшін де қажет етеді. Ескере
кетерлігі, әр студенттің өз Ютуб білім каналы болуы қажет.
Қорыта келгенде, Videoscribe бағдарламасы материалдарды You tobe
каналдарына тікелей эфирде жұмыс жасауға, шығармашылық іс-әрекеттерді
басқаруға тиімді. Скрайбинг (ағылшын тілінен scribe — эскиздер немесе
суреттер салу) — негізгі ойларды иллюстрациялау арқылы ақпаратты жеткізу
тәсілі.
Егер қарапайым болса, скрайбинг-бұл қызықты және айқын болу үшін
әңгімеңізді эскиздермен толықтырған кезде.
Скрайбингтегі ең бастысы — параллель жүрудің әсері: дауыстық баяндау
дәйекті түрде эскиздер мен эскиздермен, көбінесе тірек ұғымдарының мәтіндік
жазбаларымен бірге жүреді. Бағдарламаның тиімділігі өте жоғары. Атап айтсақ:
1. Бейне жазуды сіздің назарыңызды ұзақ уақыт сақтай алады. Сызу
құралдары, сызу суреттері болжамдалады.
Мұндай бейнелер қатысудың әсеріне ие-олар суреттің қазіргі уақытта және
оның көз алдында жасалғанын сезінеді. Оларды түсіну өте қарапайым, мұндай
бейненің мәні мен идеясын түсінбеу мүмкіндігі жоқ. Бейнекрайбингтің басты
айырмашылығы – олар әрқашан барлық ақпараттық сүзгілерден өтеді.
2. Көрермендер тек бейнелерді пассивті қарап қана қоймай, үнемі не
болатынын білуге тырысады және егер олардың болжамдары дұрыс болса,
қанағат сезінеді.
3. Видеоскрайбинг қиялды жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Біз экранда екі
нүкте мен қисықты көреміз және көңілді ақылмен аяқтаймыз.
Сабақта видеоскрайбингді пайдаланудың тиімділігі:
- оқушының өз бетімен жұмысы;
- аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;
- білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;
- шығармашылық жұмыстар жасау ;
- қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;
- қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;
- экономикалық тиімділігі;
- іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып
үйрену;
- қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен есту
мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен әр түрлі
тәжірибе нәтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі;
- оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор (Қосымша
Д).
Жоғарыда талданған бағдарламаларды іріктеуде, онымен жұмыс жасауда,
біз тиімділігін анықтауға тырыстық. Графикалық сипатын келесі суретте
көрсетіп отырмыз (сурет 13).
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-студенттер өз білімін тексере алады, толықтыра алады;
-интерактивті модульдер мен тапсырмалар жасайды;
-белгілі бір оқу пәніне танымдық қызығушылығын арттырады;
- бастауыштағы әр түрлі пәндер бойынша интеллектуалдыинтербелсенді оқу-әдістемелік құралдар жасайды.
- оқушының өз бетімен жұмысы;
- аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;
- білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;
- шығармашылық жұмыстар жасау ;
- қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;
- қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;
•экономикалық тиімділігі;
•іс-әрекет,
қажет ететін пәндер өткізуге
мен тапсырмаларды
Тестті ойынқимылды
түрінде(викториналық)бағытта
болады.
оқып
Тесттіүйрену;
студент өзі дайындай алады quizizz бағдарламасынан
дайын алуға болады.
•қарапайым
көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ
Сабақтың
құрылымын
дайындап өткізуге
болады.(Слайд
түрінде
пен есту мүмкіндіктері
болмайтын
табиғаттың
өз бақылауыңызбен)
таңғажайып
процестерімен әр түрлі тәжірибе
Нәтиже сабақ, ТЖБ немесе БЖБ жұмысын алуға болады.
нәтижелерін
көріп, сезіну
мүмкіндігі;
Алған жұмыс нәтижесін
жүктеп
алуға болады. Дарынды
•оқушының
дүниетанымын
кеңейтуге
балаларды
дайындауғаой-өрісін
болады. Оқушының
білім деңгейін
Машиналық
де
ықпалы
зор.графиканың
анықтауға
мүмкіндік
береді. нағыз шедеврлерін жасау үшін
қолданылатын компьютерлік дизайнердің құралы. Түрлі-түсті
көркемдеулерді; күрделі сызбаларды, кітаптар мен журналдар
мұқабаларының фигуралық кітапталарын, фотографиялық шын
және фантастикалық шын емес бейнелейлерді; дайын
бейнелеулерді редакциялау үшін, графикалық Web-беттерді
құру үшін, т.б. жасау үшін қолданылатын қолайлы игеруге
қарапайым құрал

Сурет 13 - ІТ бағдарламаларының атқаратын функциялары
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуеті – ІТ
арқылы шығармашылық дайындық (ізденіс), идеялардың пайда болуы,
логикалық актілерді шешу, нәтижеге бағытталған әрекеттер жасау және т.б.
жұмыстарынан тұрады. Кез-келген бағыттағы перспективті ақпараттық
технологиялар үнемі физикалық тұрғыдан жетілуді, кеңіп дамуды ал
техникалық-ақпараттық түрғыдан жүйелер мен қолданысын дамытуды талап
ететіні анық. Осылардың бәрін реттеп, қадағалаушы жоғары оқу орындарында
құрылатын оқу жоспарлары, педагогикалық процестің жетілуі болып табылады.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби даярлану жолында ойы
қалыптасады, модельденеді және ол ІТ құрылғыларының әрекетін түсіну
арқылы өңделеді, ал күнделікті өмірдегі (білім алу т.б. уақыттарда) үдерістерді,
құбылыстарды, бастауыш білім берудегі жағдаяттарды формальды тілде
модельдеу (бейнеге түсіру) мәселесі ең басты орында сипатталады.
Ақпараттық қоғамда өндіріс қана өзгеріп қоймай, сонымен бірге қоғамның
барлық саласы - құндылықтар жүйесі, мәдени қалыптасу ортасының
маңыздылығы артады. ІТ –ның негізгі бағдарламалары туралы толық түсінікті
алдағы параграфтарда ұсынатын боламыз.
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2 БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ІТ
АРҚЫЛЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ӘЛЕУЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ
ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
2.1 Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың әдіснамалық тұғырлары
Ұсынылған тұжырымдар, талданған ережелер, жаңартылған білім
дағдыларының зерттеуімізге бүтін сәйкестіктігі, яғни бұның барлығы, бізге
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың әдіснамалық негіздерін түзуге мүмкіндік жасады.
Философиялық тұрғыдан әдіснама таным және объективті шынайылықты
өзгерту үрдісінің тәсілдері мен жолдары жөніндегі ғылым. Педагогика
ғылымындағы әдіснаманың алатын орны, атқаратын функциялары ғылыми
зерттеулерде ғана емес, практикалық деңгейде де сұранысқа ие болуда. Олай
деуге бірнеше негіз бар. Ең алдымен, ғылымдардың арасындағы нақты шектің
жойылуы, объективті әлемнің кешенді талдаулар арқылы динамикалануы, бір
заттың өзінің бірнеше ғылымның зерттеу пәніне айналуы болса, бұл тұста
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың әдіснамасы (əдіснамалық тұғырлар) ғылыми тұтастықты,
жүйелілікті, кәсіби бағыттылықты анықтайды. Екіншіден, болашақ маманның
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудағы ашылатын жаңа қырларға
байланысты әдіснама, бастауыш мектеп педагогикасының іргелі мәселелерін
шешуге бағытталатыны анық (əдіснамаға деген қажеттілік). Үшіншіден,
тұлғаның интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру үрдісіне сай педагогиканың
әдістемелік жүйелерін жетілдіру үшін әдіснама рөлінің ғылыми зерттеулер
үшін де, практикалық әдістер үшін де қажеттігі артып отыр(əдіснамалық
қағидалар).
В.В.Краевский атап көрсеткендей, «педагогиканың әдіснамасы өзінің
реттеуші функцияларын арттыра отырып, тікелей түрде ғылыми іс-әрекетті
қайта құрады, зерттеу сұрағына қарай түзіледі, содан соң педагогикалық
болмысты құрады». Осыған байланысты автор, өзінің көзқарасын келесі үлгіде
білдіреді: «Педагогиканың əдіснамасы – бұл педагогика ғылымының негіздері
мен құрылымы, педагогикалық болмысты көрсететін білімді меңгерудің
тәсілдері мен принциптері туралы білім ғана емес. Ол жаңа әдіснамалық білімді
алуға,
арнайы
ғылыми-педагогикалық
зерттеулердің
әдіснамалық
қамтамасыздандырылуы туралы білім алуға бағытталған іс-әрекет жүйесі».
В.В.Краевскийдің әдіснамалық тұжырымдарын талдау, болашақ бастауыш
сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру
жағдайында бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі бойынша
педагогикалық тәжірибені жетілдіруге бағытталған арнайы ғылыми ісәрекеттердің сипатын негіздеуге мүмкіндік тудырады [148].
Білім философиясында «терістеуді-терістеу» заңы бар екендігі белгілі. Осы
орайда А.Г.Спиркин, Э.Г.Юдин, М.Г.Ярошевскийдің [149] әдіснаманы кең
мағынада қарастырудың қажеттілігі туралы дәлелдерімен толыққанды
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келісеміз, сонымен бірге Б.С.Гершунский және Н.Д.Никандров та қоғам мен
ғылымның дамуының қазіргі кезеңінде, танымға және болмысты қайта құруға
бағытталған әдіснаманы кең мағынасында түсіндірудің қажеттілігін атап
көрсетеді [150].
Ғалымдардың пікірінен зерттеу мәселеміздің «әдіснамалығын» сипаттау
үшін айқындалған белгілерді негізге аламыз. Олар: «əдіснамалықтың деңгейі»,
«əдіснамалықтың пəндік мазмұны», «əдіснамалықтың сипаты» болады [151].
Аталмыш әдіснамалық белгілердің қатарындағы барлығы да болашақ бастауыш
сынып мұғалімдерін кәсіби даярлауда ғылыми тетіктер бола алады. Мысалы,
екінші белгісі «əдіснамалықтың пəндік мазмұны» деп беріледі. Пәндік
мазмұны бойынша, әдіснамалық білімнің бастауыш мектеп педагогикасының
ішіне енуі, яғни бастауыш саласындағы тәрбие теориясы, оқыту теориясы,
сондай-ақ педагогикалық тәжірибенің соған сәйкес міндеттерін шешуге
қатыстылығын анықтайды (сурет 14). Келесі белгісі «əдіснамалықтың сипаты»
бойынша бөліп көрсетуге болады: ең алдымен, бастауышта оқытудың
танымдық құралдары, практикалық әдістерін құрастыру, әдістемеге терең мән
беру, оны жетілдірумен тығыз байланыста болады. Екіншіден, болашақ
бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың əдіснамалық маңызына кең мағынада қарау, əдіснамалық
тұғырлармен қамтамасыз ету, белгілі бір субъектілердің траекториясын
(оқытушы, білім алушы, әлеумет) танудың, оның үдерісін ұйымдастырудың
сипатын көрсетеді.

Сурет 14 - Әдіснамалықтың белгілері
Алайда, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың әдіснамалық негіздерін түзуде жоғарыда
көрсетілген «әдіснамалық үш белгінің» бір-бірімен байланыстылығы сақталуы
тиіс. Себебі, білім алушылардың интеллектуалды әлеуетін ІТ арқылы
қалыптастырудағы диалектиканың заңдылықтарын сақтаумен, әдіснамалық
тұғырлардың функцияларының нақты сипатталуымен, танымның құралдарын
құрастыруымен, ондағы негізгі категорияларын негіздеуімен, педагогиканың
ұғымдық құрамын анықтауымен, дидактикалық қағидаларды басшылыққа
алуымен, әдістемені, тәжірибені жетілдірудегі жаңа білімді қалыптастыру
немесе қабылдаумен сабақтастықта болмаса, онда болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда
әдіснамалық білім болды деуге келмейді. Сондықтан аталған үш әдіснамалық
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белгі бойынша жоғарыдағы аталғандар дәлелденген кезде ғана зерттеу мәселесі
нақытылққа ие болары анық. Бұл тұста ғалымдардың теория мен әдіснаманың
арақатынасы туралы пікірлері В.В.Краевскийдің көзқарасымен сәйкестенген.
Бастауыш білім беру бойынша практикада қолданылып жүрген әр саланың
әдіс-тәсілдерін педагогика талаптарына сай өңдеуден өткізу әдіснаманың
бірінші міндеті(әдіснама – әдістер туралы ілім) болса, болашақ мамандарды
кәсіби даярлаудағы көптеген тәсілдер мен әдістер қорын практикадағы
бастауыш сынып оқушысын оқытуға байланысты реттеу әдіснаманың екінші
міндеті. Студенттердің интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруға тән
әдіснамалық білімге талдау жүргізу барысында мәнін ашуға болады.
Әдіснаманың мәнін түсінуде ғалымдардың пікірлерін бірнеше топқа
бөлуге болады:
-біріншілері, әдіснаманы үнемі өзгеріс үстіндегі педагогикалық
шынайылықты көрсететін ғылыми білімді алу тәсілдерін, нақты ғылымизерттеу мақсатына жету жолдарын анықтау деп санайды;
-екінші тобы, құбылысты немесе үдерісті оқу, білу жөніндегі
ақпараттарды алудың жан-жақтылығын қамтамасыз етеді деп қарайды;
-ал үшіншілері, әдіснаманы (әдіс және логос) қызметтің логикалық
ұйымдастырылуы, әдістері және құралдары, құрылымы жөніндегі ілім деп
көрсетеді.
Бастауыш білім
әдіснамасы

Бастауыш білім:
әдістер ілімі мен
теориясы

Сурет 15 - Әдіснама мен әдістер арақатынасы
15-суретте көрсетіп отырғанымыздай, бастауыш білім әдіснамасының
негізі білімдік практикадан, әрекеттік практикаға бағыттау, кәсіби даярлау
жөніндегі танымдық көзқарастар мен тұғырлар, қағидалардың түзілу аймағы
ретінде танылады. Сондай-ақ, бастауыш білім берудегі болашақ педагогтердің
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың әдіснамалық маңызы тұлғалық
білім теорияларын түзумен, зерттеу əдістері топтамасының қамтамасыз
етілуімен,
білімдік
тұжырымдамалардың
жасақталуы
жəне
трактатталуымен, əдіснамалық тұғырлар, қағидалардың негізге алынуымен,
олардың нақты функцияларының дөп
сипатталуымен
логикалық
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құрылымдары арқылы ерекшеленеді. Ендеше біз, болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудағы
басшылыққа алынатын тұғырлардың сипатталуын талдап өтейік.
Біз, зерттеу жұмысымыздың аясында келесідей әдіснамалық тұғырларды
басшылыққа алдық: жүйелік-əрекеттік тұғыр, синергетикалық тұғыр,
тұлғалық тұғыр, кешенділік тұғыр, инновациялық тұғыр.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың жоғарыда аталған әдіснамалық тұғырлары басқа
ғылымдардағы қызметтер сияқты таным құралдары мен әдістерін айқындайтын
бастапқы идея, теориялық ереже бола алады.
Ендеше
біз,
болашақ
мамандардың
интеллектуалды
әлеуетін
қалыптастырудың әдіснамалық тұғырларының бірі жүйелік-әрекеттік
тұғырдың алатын орны мен мәніне тоқталайық.
Жүйелік-әрекеттік тұғыры кез-келген теорияға немесе оқыту жүйесіне
қолданылады. Оқытудың кез-келген түрінде белгілі бір іс-шаралар
ерекшеленеді, ондай іс-шаралар, әдетте, белгілі бір жүйені қолдана отырып
ұйымдастырылады және жүзеге асырылады. Бұл тұғырдың мазмұнындағы
əрекет – бұл қоршаған әлемге белсенді адами қарым-қатынастың нақты
формасы, оның мазмұны өзгерулерден тұрады, ал жүйелік – белгілі бір
тұтастықты, бірлікті құрайтын, бір-бірімен қарым-қатынаста және байланыста
болатын элементтер жиынтығы.
Жүйелік-әрекеттік тұғыр жайында А.А.Богданов, Г.Саймон, А.Н.Леонтьев,
С.Л.Рубинштейн, Р.Г.Лемберг, Г.А.Уманов, Н.Д.Хмель, Ш.Т.Таубаева,
К.С.Құдайбергеневалардың әдіснамалық еңбектерінде көрініс табады.
Ғалымдардың еңбектерін талдай келе, жүйелік-әрекеттік тұғыр – студенттің
тәуелсіз танымдық іс-әрекетінің ең жоғары деңгейінде белсенді және жанжақты орын алатын оқу процесін ұйымдастыру деген пікірге келеміз.
Білім беру үдерісінің шешуші сәттерінде бірте-бірте ақпараттықрепродуктивті білімдер әрекеттік білімге ауысады. Жүйелік-әрекеттік тұғырдың
мәні студенттердің интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда және оны білімді
дайын түрде қабылдаған кезде емес, белгісізді табуға ұмтылыс арқылы «жаңа
білімді ашуға» бағытталған және өз іс-әрекеті үдерісінде оны дамытуда, алға
жылжытуда көрінеді. Негізгі функция – студенттің әрекетін бастайтын жағдай
жасау және ұйымдастыру. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда жүйелік-әрекеттік тұғыр негізгі білім
беру бағдарламасын меңгерудің жоспарланған нәтижелеріне қол жеткізуді
қамтамасыз етеді және білім алушылардың жаңа білімді, іскерлікті,
құзыреттілікті, қызмет түрлері мен тәсілдерін өз бетінше табысты меңгеруіне
негіз жасайды.
Синергетикалық тұғыр Педагогикадағы синергетикалық тұғыр – бұл
идеяларды, ұғымдарды, зерттеу әдістері мен өзін-өзі ұйымдастыруға қабілетті
ашық сызықты емес жүйелерді үйлестіруді қамтитын кешенді жүйені қолдануға
негізделген оқу-тәрбие іс-әрекетіндегі әдіснамалық тұғыр. Студенттердің
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интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру - бұл ашық жүйе, сондықтан оған
синергетикалық тұғыр қолданылады.
О.А.Анисимовтың еңбектерінде: синергетика («синергейя» - бірлесіп
әрекеттесу, ынтымақтасу) немесе «өзін-өзі дамыту теориясы», яғни өзін-өзі
ұйымдастыратын механизмдердің жүзеге асуындағы нақты тәсілдемелерге
ерекше көңіл бөлінеді және ұтымды әдістердің жүйе шеңберінің жиынтық
әрекетін негіздеп береді [152].
Демек, синергетикалық тұғырда бастауыш білім мазмұнын сауатты
ұйымдастыруға және оқытушылар мен студенттердің дұрыс жолға кедергісіз
бағыт алуына, олардың өзін-өзі тәрбиелеуіне, өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі
жетілдіруіне ықпал етуге негізделген. ІТ арқылы шығармашылық жұмыстардың
өріс алуы, бай креативтілік қорының кеңеюі студенттердің өзін-өзі
білімдендіруіне мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде болашақ мамандардың
интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруға жағдай туғызады.
Синергетикалық тұғыр бір реттік педагогикалық әдіс емес, ол бір сабақтан
тыс уақытта да жүреді және бүкіл оқу процесі мен университеттік білім беру
жүйесін қамтиды. Бұл тұғыр студенттер мен оқытушыларға ұтқырлық пен
таңдау жасауға мүмкіндік бере отырып, оқу процесін жеңілдетеді.
Осы орайда студент әр түрлі қиын және дағдарыс жағдайында топта және
өз бетінше жұмыс істеуді үйренеді. В.Г.Будановтың пікірінше, білім беруде
синергетика әдістерін енгізудің үш маңызды аспектісі бар:
- синергетика идеяларын білім мазмұнына бейімдеудің дидактикалық
аспектілері;
- оларды білім беру жүйесінің дамуын модельдеуде және болжауда
қолдану;
-оқу процесін басқаруда қолдану [153].
Синергетикалық оқыту студенттер екі негізгі нәрсеге назар аударған кезде
пайда болады – олар нені үйренеді (білімнің мазмұны мен дағдылары) және
олар қалай үйренеді. Студенттер өзін оқушы ретінде түсінуді дамытып, өзін
мұғалім ретінде бағалай білуі керек. Синергетикалық әдіс студенттер басқа
адамдардан және олармен бірге оқыған кезде жұмыс істейді. «Құштарлықпен
үйрену» түсінігі жүзеге асады. Студенттер мұғалім ретінде әрекет еткен кезде
олардың сенімділігі артады, сонымен қатар олардан үйренетіндердің сенімділігі
де артады. Осы синергияның арқасында студенттер қиын тақырыптарды оңай
түсінуге дағдыланады.
Тұлғалық тұғыр болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің тұлға
ретіндегі әлеуметтік, тұлғалық және ақпараттық-шығармашылық мәнін ашу
әдіснамасы болады. Бұл тұғыр ақпараттық ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетті
қалыптастыруда студентке мақсат қою, субъект және нәтижені функциялап
береді. Тұлғалық тұғыр студенттің бірегейлігін, оның парасаттылығы (толық
мінез) мен интеллектуалды еркіндігін, айналасына сыйлы болу құқын тани
білуді талап етеді.
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В.В. Сериков «Образование и личность» атты еңбегінде білім
парадигмасындағы тұлға орнына ерекше мән беріп, тұлғалық білімге
әдіснамалық тұрғыдан талдау жасайды, феноменнің астарын ашып көрсетеді:
-оқытушы мен студент арасындағы гуманистік қарым-қатынас;
- педагогикалық үдерістің тұлғаға бағытталуы;
- «белгіленген қасиеттерге» сай келуі және т.б. [154].
И.А. Зимняя, М.Б. Челышкова талдауларында тұлғалық тұғырды:
- адам мінез-құлқының қызмет арқылы тұлғалық қасиеттерін көрсетуге
дайындығы;
- тұлғаға бағытталу және педагогикалық үдерісте жаңадан түзілу
механизмін түсінуші (жасай алу, ерік-жігер);
- білім алудағы эмоционалдық ерік арқылы реттеу қабілеті деп жіктеп
көрсетеді [155].
Ғалымдардың талдауларына сүйене отырып, ІТ арқылы болашақ бастауыш
сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудағы субъектсубъектілік қатынаста белсенділік танытуда, ақыл-ой жұмыстарын жүргізгенде
эмоционалды тұрақты мінез көрсетуі, осы арқылы өзінің қарым-қабілетін,
әлеуетін жетілдіретін педагогикалық үрдістің мүшесі болады. Бұл реттегі ең
маңыздысы, студенттің өз дамуының күші өз қолында тұрғандығын түсінуі,
ұғынуы, жауапкершілікті мойнына алуы сынды сапалар екені анық. Жалпы
алғанда, тұлғалық тұғыр бастауыш білім мазмұнына өзіндік, тұлғалық
қабылдауын интеллектуалды тұрғыдан қалыптастыру деп айта аламыз.
Кешенділік тұғыр біздің зерттеу пәніміздегі ең маңыздысы болмақ. Олай
дейтініміз, бастауыш білім мазмұнын оқытудағы күрделі және көпастарлы
объектілерді кешенді тұрғыдан тануға бағыттайды. Мәселен, IT арқылы
студенттердің интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда бастауыш білімдегі
барлық бағыттар бойынша (тіл, әдебиет, жаратылыстану, өнер т.б.) тұтас
практикалық дамуды айтамыз. Ең алдымен, «кешенділік тұғыр» ұғымы нені
білдіретінін анықтау керек. Сөзбе-сөз «кешен» (лат.) байланысты деген тіркесті
білдіреді. Сөздің тағы бір басқа түсіндірмесі бар, «кешен» - бұл «біртұтас
құрайтын заттардың, құбылыстардың немесе қасиеттердің жиынтығы».
Сонымен қатар кешен дегеніміз бір-бірін толықтыратын, дамуда не
қалыптасуда қамтамасыз ететін құбылыстың немесе үдерістің құрамдас
бөліктерінің жиынтығы, кешенді көзқарас тұжырымдамасы біртұтас және
жалпы, бөлік пен бүтіннің диалектикалық бірлігі туралы ережеге негізделген
құбылыстар мен олардың тұтастығының әмбебап байланысы болады.
Б.Г. Ананьев кешенділік тұғырды адамды танудағы тұтас кешендік
объектілер жиыны деп тұжырымдайды [7,с. 49]. Себебі, бұл тұғырдың басқа
тұғырлардан ерекшелігі болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің нақты
әдістемелер тұрғысынан жетілуі мен кәсіби даярлануындағы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың кешенді сипатын (студенттердің ішкі уәжі, ішкі
ұйымдастырушылық деңгейлерінің перспективасы, практикалық жетілуі, ІТ-ны
меңгерген, академиялық қабілеті және т.б.) белгілейді.
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Инновациялық тұғыр. Білімді «ертеңгі» менталитетті, «бүгінгі»
мәдениетті қалыптастыратын адамға рух, ақыл-ой, сезім беруші, әлемнен
ажырамас тұтас үрдіс деуге болады. Білім берудегі инновацияның басты
мақсаты – дәстүрлі жүйемен салыстырғанда білім алушының жеке басын
сапалы өзгерту, адамды үнемі өзгеріп тұратын әлемде өмірге дайындау.
Мұндай оқытудың мәні оқу процесін адамның әлеуетті мүмкіндіктеріне және
оларды жүзеге асыруға бағыттау болып табылады.
Кесте 4 - «Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ
интеллектуалды әлеуетті қалыптастырудың» әдіснамалық тұғырлары
Әдіснамалық
тұғыр атауы
Жүйелікәрекеттік

Синергетикалық

Тұлғалық

Кешенділік

Инновациялық

арқылы

Интелектуалды
әлеуетті
қалыптастыруға байланысты
мәні, функциясы
Студенттің
тәуелсіз
танымдық іс-әрекетінің ең
жоғары деңгейінде белсенді
және
жан-жақты
орын
алатын
оқу
процесін
ұйымдастыру; білімді дайын
түрде қабылдаған кезде емес,
белгісізді табуға ұмтылыс IT
арқылы алға жылжу.
ІТ арқылы шығармашылық
жұмыстардың өріс алуы, бай
креативтілік қорының кеңеюі
студенттердің
өзін-өзі
білімдендіруіне
мүмкіндік
береді.

Негізгі идеясы

Зерттеген ғалымдар

«Жаңа
ашу»

Субъект-субъектілік
қатынаста
белсенділік
танытуда,
ақыл-ой
жұмыстарын
жүргізгенде
эмоционалды тұрақты мінез
көрсетуі, осы арқылы өзінің
қарым-қабілетін,
әлеуетін
жетілдіретін педагогикалық
үрдіс әдіснамасы.
Кешенді
көзқарас
тұжырымдамасы
біртұтас
және жалпы, бөлік пен
бүтіннің
диалектикалық
бірлігі
туралы
ережеге
негізделген құбылыстар мен
олардың
тұтастығының
әмбебап байланысы.
Оқытудың теориясы мен
практикасында «ескі» және
«жаңа»
деген
кезеңдер

«Өз дамуының
күші
өз
қолында»

Ф.Бэкон
В.П.Кузьмин
Э.Г.Юдин
В.В.Краевский
Е.А.Климов
Г.Н.Сериков
В.А.Афанасьев
К.С.Құдайбергенев
а және т.б.
Е.Н.Князева
О.С.Анисимов
И.Пригожин
Г.Хакен
В.П.Беспалько
Б.А.Тұрғынбаева
және т.б.
К.С.АбульхановаСлавская
И.С.Якиманская
Е.В.Бондаревская
В.В.Сериков
А.Г.Асмолов
А.Р.Ерментаева
және т.б.
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білімді

«Құштарлықпен
үйрену», «өзінөзі
дамыту»,
«үйрету арқылы
үйрену»

«Құбылыстарды
ң
жиынтығы
немесе
әмбебаптылық
байланыс»

Б.Г.Ананьев
А.А.Бейсенбаева
Н.А.Оразахынова
А.Мұхаметжанова
және т.б.

«Инновациялық
қуат көзі»

А.А.Шайдулина
Ш.Т.Таубаева
Н.Н.Нұрахметов

болмауы тиіс, мұнда тек
«ойлай» алатын, «жасай»
алатын
немесе
«бастай»
алатындар болуы қажет.

И.А.Зимняя
А.В.Хуторский
Ж.А.Қараев және
т.б.

Қазіргі уақытта оқытудың инновациялық тұғыры даралықты дамытуға,
студенттің қабілетінің әлеуетті мүмкіндіктерін ашуға, әртүрлі мәселелерді
шешуде өзіндік тәжірибе жинауға бағытталған.
Бұл өз кезегінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудағы білім мазмұнын тереңдету
үрдістері, оқыту әдістері, құралдарының жиынтығы ретінде сипатталады.
Ғылыми ұғым «инноватика» студенттердің білім алуындағы оқытудың
теориясы мен практикасы, атап айтқанда білім берудің өзекті тақырыбы болып
табылады. Инновациялық тұғырда студенттердің ІТ арқылы интеллектуалды
жұмыстар дайындау бүгінде білім беру қызметінің басты мәселесіне айналды,
сондай-ақ бұл ЖОО-дағы білім беруді ұйымдастырудың жоғары сатысына
көшуді білдіреді. Инновациялық тұғыр оны жетілдіру – бұл мүмкін болатын
шындыққа айналған іске асырылған өзгерістер барысы деуге болады.
Инновациялық тұғырдың маңызды аспектісі – олар тек «сәнді» емес, «орынды»
болуы керек, яғни тиімді және бұрынғыдан жақсы, сапалы болуы керек.
Өйткені жүйесі жыл санап өзгеріп дамуда, алайда инновациялық тұғырда «ескі»
және «жаңа» деген кезеңдер болмауы тиіс, мұнда тек «ойлай» алатын, «жасай»
алатын немесе «бастай» алатындар болуы қажет-ақ. Мұндағы үш өлшемдегі
студенттер тобы «жасай алушылар» деп аталады және ондай студенттерде
интеллектуалды әлеует жоғары келеді, инновациялық қуат көзіне ие. ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудағы студенттер позитивті және
конструктивті, инновациялық өзгерістерге бағытталған жасампаздардың
шығармашылық қуаты мен креативті ойлайтындар деуге негіз бар.
4-кестеде талдап өткеніміздей, зерттеудің әдіснамалық негізін жеке
тұлғаның даму заңдылықтары туралы диалектиканың ережелері құрайды.
Теориялық қызметті ұйымдастырудың және құрудың қағидалары мен
әдістерінің жүйесі деп біз жоғарыда бірнеше топтарға жүйелеп талдаған
болатынбыз. Ендеше, зерттеу жұмысымыздағы басшылыққа алып отырған
әдіснамалық тұғырлар – әдістердің, тәсілдердің, дәлелдеулердің жазу тілін
аргумент арқылы түсіндіру, білім беру бағдарламаларының мақсат, міндеттерін,
стратегиясын түсіну және түсіндірудегі объектілердің ғылыми тұрғыдағы
кешенді жазбасы.
Зерттеудің категориялық аппаратын логикалық құрылымдауда, зерттеу
мәселеміздің стилін, тілін, ғылыми таным формаларын анықтау үшін бастауыш
мектеп педагогикасына, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда жоғарыда негізге алынған
әдіснамалық тұғырларға сүйенеміз.
Жоғарыда аталған әдіснамалық түсініктерді, пайымдауларды қайталамай,
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыру бойынша зерделенген теория жаңа ғылыми білімді меңгерудегі
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әдістердің қызметін атқаруы тиіс. Тұлғаның интеллектуалдық әлеуетінің
анықталуына болашақ мамандағы кәсіби-тұлғалық сапалардың түрлі жүйесі
түрткі (мотив) болады. Өз кезегінде, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудағы әдіснамалық білім
танымдық құралдарды реттеумен, таңдаумен және үдерісте (процессте)
ұйымдастырылатын
іс-әрекеттердің
ішкі
негіздерінің
талдануымен
маңызыдылығын сипаттайды.
Болашақ
мамандардың
ІТ
арқылы
интеллектуалды
әлеуетін
қалыптастыруды әдіснамалық тұрғыдан қамтамасыз ету, бұл зерттеу мәселеміз
бойынша ЖОО-ның педагогикалық үдерісіне қатысты практикалық әдістерді
жетілдіру, бастауыш білімде педагогикалық болмысқа бағытталған
практикалық іс-әрекет жүйесін құрастыру және дидактикалық заңдылықтарды
айқындау, ақпараттық технологиялардың көмегімен шығармашылық ізденісті
күшейту т.б. Осыған сәйкес, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ
арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың құрылымын, мазмұнын
модельдеу және компоненттерін, өлшемдерін, көрсеткіштерін түзу жұмыстары
келесі параграфта талданады.
2.2 Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық
моделі
Бoлaшaқ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың теориялық негіздерін және тәжірибесін зерделеу
ЖОО педагогикалық үрдісінде ІТ пaйдaлaнудың мәнi жәнe мaзмұны туpaлы
нaқты түciнiктiң бoлуы зерттеу мәселесі бойынша педагогикалық мoдeль
құpуғa мүмкiндiк бepдi.
Кез келген педагогикалық зерттеуде модельдің практикалық құндылығы
нысанның зерттеумен, негізінен оның баламалылығымен анықталады. Көп
жағдайда модельдің типі мен мүмкіндігін, педагогикалық зерттеуде оның
баламалылығын анықтайтын модельдеудің көрнекілік, нақтылық, әділдік
сияқты негізгі қағидалары модельді құру кезеңдерінде қаншалықты дұрыс
есепке алынғанымен анықталады. Ғылыми-педагогикалық қызмет моделінің,
яғни парадигмасының, мынандай әдіснамалық сипаттамалары бар: мәселе,
тақырыптың өзектілігі, зерттеу нысаны және пәні, оның мақсаты, міндеттері,
болжамдар және қорғауға шығарылатын қағидалар, ғылыми жаңалығы мен
практикалық маңыздылығы өзгеріссіз қалады. Алайда практикалық білім беру
қызметінің моделі өзгереді және тіпті әлеуметтік-мәдени жағдайлардың
соңынан өзгеруге мәжбүр болады. Сондықтан педагогикалық тәжірибедегі
өзгерістер байланысы, бір жағынан педагогика ғылымында да, екінші жағынан
тура болып табылмайды. В.В. Краевский педагогика ғылымы парадигмасының
өзгеруі мүмкін екі бағытын анықтап көрсетеді [148,с. 65].
Мoдeльдeу ғылыми тaным әдici peтiндe oбъeктi дaмуының coңғы
нәтижeciн көpугe мүмкiндiк бepeдi. Мoдeльдeу – зepттeу әдici, жoбaлaу,
кoнcтpукциялaу peтiндe ғылымдa кeң қoлдaныc тaпты. Мoдeльдeу – көбiнece
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қaндaй дa бip құбылыcты, үдepicтi нeмece oбъeктiлep тұpғызу apқылы жәнe
oлapдың мoдeльдepiн oқып үйpeну apқылы зepттeу бoлып тaбылaды.
Пcиxoлoгиялық cөздiктe «Мoдeль» - oқу әpeкeтiн мoдeльдeу дeгeн ұғымды
бiлдipeдi. Oқу әpeкeтiн мoдeльдeу eкi acпeктiдeн тұpaды: Бipiншici – oқу
үдepiciндeгi бiлiмдi мeңгepу бoлca, eкiншici – oқудaғы ic-әpeкeт элeмeнтiнeн
тұpaды.
Coндa, бipiншi acпeктiдe мoдeль мeн мoдeльдeудi пcиxoлoгиялық бaғыт
бiлiм жүйeciнe eнгiзу бoлca, eкiншiдe – мoдeльдeудiң фopмacын, әдiciн
қoлдaнылaтын әpeкeтiнiң epeкшeлiгiн бiлiмгepлepдiң икeмдiлiгiнe қapaй
бaғыттaуды көpceтeдi.
Мoдeльдeу – бұл тeopиялық тaнымның мaңызды кaтeгopиялapының бipi,
тeopиялық дeңгeйдe түpлi бeлгiлep, aбcтpaктiлiк мoдeльдep, экcпepимeнтaлдық
дeңгeйдe – пәндiк мoдeльдep қoлдaнылaтын үдepicтep мeн құбылыcтapды
зepттeудiң жaнaмa әдici, coндықтaн пeдaгoгикaлық зepттeулepдe мoдeльдi құpу
жәнe oны қoлдaну кeңiнeн пaйдaлaнылудa. Мoдeльдi құpacтыpу әдici
интepaктивтiк бoлып тaбылaды, өйткeнi пeдaгoгикaлық зepттeулepдe
эмпиpикaлық жәнe тeopиялық әдicтepдi бipiктipугe мүмкiндiк бepeдi.
Педагогикадағы мoдeльдеу үдepiciн нeгiзгi төpт кeзeңгe бөлугe бoлaды:
бipiншi кeзeң − мoдeльдiң нeгiзгi ныcaндapын бaйлaныcтыpaтын зaңдapды
қaлыптacтыpу. Eкiншi кeзeң − құpылғaн мoдeльдepдiң eceптepiн зepттeу.
Үшiншi кeзeң − тәжipибe бeлгiлepiн қaбылдaнғaн бoлжaмдық мoдeльдi
қaнaғaттaндыpуды тeкcepу. Төpтiншi кeзeң − мeңгepiлeтiн құбылыcтap,
жaңaлaу мeн мoдeльдi жeтiлдipу туpaлы мәлiмeттepдiң жинaқтaлуынa
бaйлaныcты мoдeльдiң capaптaмacы.
Сонымен, модельдеу теориялық зерттеу әдісі, дәстүрлі мәселелерді
дәстүрлі емес тәсілмен шешуге шоғырланған жұмыстың ерекше тәсілі және кез
келген салада кеңінен колданылады. Педагогикада оқу материалының
құрылымын оңтайландыру, оқу үрдісін жоспарлауды жақсарту, танымдық
әрекетті басқару, оқу-тәрбие үрдісін басқару, диагностика, болжам жасау,
оқытуды жобалау сияқты міндеттерді шешуде қолданылады.
Біз интеллектуалдық әлеуетті дамыту бойынша негізгі ғылыми
көзқарастарды тұжырымдап, сипаттап, интеллектуалды әлеует ұғымын
философиялық, педагогикалық-психологиялық тұрғыдан, болашақ бастауыш
сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың
құрылымдық-мазмұндық моделін құрдық.
Ұсынылып отырған модель: бoлaшaқ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ
арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың теориялық және
әдіснамалық
негіздерінен,
мотивациялық,
танымдық,
процессуалды
компоненттер мен көрсеткіштер мен өлшемдеріден, әдістері, формалары,
сонымен қатар кезеңдері, деңгейлері анықталған тұтас құрылым болып
табылады. мысымызда бұдан әрі қарай модельдің көрсетілген ішкі
компоненттеріне сипаттама беріледі (сурет 16).
Зерттеу міндетіне сай құрылған модельдің мақсаты – бoлaшaқ бастауыш
сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың
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теориялық – әдіснамалық негіздерін, компоненттерін, құралдары мен әдістерін,
«даяр» болудың нәтижелері мен оларды тексеру әдістерін саралау болып
табылады
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Мақсаты: болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру
Теориялық негіздері:
-«Интеллектуалды әлеует – белгісізді шешу, бейнелеп
көрсету, нәтижеге жетудегі тұлғаның ішкі рухани
күші және ақыл-ойдың энергетикалық құрылымы» ;
-«Болашақ
бастауыш
сынып
мұғалімдерінің
интеллектуалды әлеуеті» – тұлғаның кәсібишығармашылық жетістікке жетуіндегі білімді,
динамикалық байланыстарын басқару».

Әдіснамалық негіздері:
Тұғырлар: жүйелік-әрекеттік, синергетикалық, кешендік,
тұлғалық, инновациялық;
Ұстанымдар: теория мен практиканың бірлігі,
мәдениетке сәйкестік, мазмұндық және әрекеттік,
тұтастық және ғылымилық, қолжетімділік және
демонстрациялау.

Тұжырымдамалық негізі: білім сапасын арттыру
КОМПОНЕНТТЕР
Мотивациялық

Танымдық

Процессуалды

ӨЛШЕМДЕР
Мотивациялыққұндылықтық

Тұлғалық-бағдарлы

Рефлексиялық-бағалаушылық

КӨРСЕТКІШТЕР
- ІТ-ға қызығушылықтың болуы;
- ақпараттық технологияны
қолданудың маңызы мен
қажеттілігін түсіну;
-оқу үдерісінде ІТ арқылы
тұлғалық нәтижеге жетудің
мүмкіндігін ұғыну;
-интеллектуалды әлеуетті
қалыптастыру арқылы білім
сапасын арттыруға
қызығушылықтың болуы;

-әр түрлі ІТ-ды қолдануғы қатысты
білімдердің болуы;
-меңгерген ақпараттық
технологиялық білімді жаңа білім
алуда пайдалана алуы;
- болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінде ІТ- ның
интеллектінің дамыту құралы
ретіндегі әлеуетін түсінуі;
-интеллектуалды әлеуетті
қалыптастырудағы тиімді болатын
ІТ-ды анықтай алуы.

- ақпараттарды талдау, өңдеу,

жинақтау, қолдану білігі;
- ІТ-ды оқу қызметтерінде
шығармашылықпен пайдалану білігі;
- болашақ бастауыш сынып
мұғалімінің педагогикалық үдерісті
ұйымдастыруда цифрлық ресурстарды,
контенттерді дайындай алуы;
-ІТ-ның элементтері арқылы өзін-өзі
кәсіби даярлаудағы біліктің болуы.

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың кезеңдері

Мотивациялық-құндылықтық:
-ББСМ-нің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың бастапқы
деңгейлерін анықтау;
-белсенді іс-әрекетті ынталандыру
кезеңі.

Тұлғалық-бағдарлы:
-ЖОО үрдісінде ІТ арқылы болашақ ББСМ-нің
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың
әдістемесін: «Бастауыш білім берудегі ІТ
негіздері» атты арнайы курс бағдарламасы;
«Интеллектуалды карта әдісін» құрастыру
ережелері; «ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетті
қалыптастыру негіздері» атты оқу-әдістемелік
құралды жүзеге асыру кезеңі.

Рефлексиялық-бағалаушылық:
ББСМ-нің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың
динамикасын талдау, салыстыру және
іс-әрекет перспективасын анықтау
кезеңі.

Әдістері: ток-шоу, «Жол сілтеуші» немесе «Гид» моделіндегі педагогикалық қарым-қатынас стилі, 3D технологиясы т.б.
Формалары: интербелсенді дәріс, онлайн-дәріс, топтық жұмыстар т.б.
Ресурстар:студенттің жеке білім каналдарындағы видеоматериалдар, ІТ бойынша шығармашылық жұмыстар, цифрлық білім
ресурстары т.б.

Нәтиже: интеллектуалды әлеуеті қалыптасқан бастауыш сынып мұғалімі

Сурет 16 - Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі
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Білімнің даму талаптарының әдіснамалық, құрылымдық, мазмұндық,
қырларын жүйелі талдаудың саналы жолдарын ұсынушы, тұлғаның
интеллектуалдық әлеуетін қоғам дамуының негізгі факторы ретінде
қалыптастырушы білімдегі қызығушылықтан басталады. Осы орайда болашақ
бастауыш сынып мұғалімінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудағы ең бірінші сапа ол қызығушылықтан бастау алады.
Сондықтан бұл сапаның құрамына мотив, таным, әрекет бірлігі кіреді.
Интеллектуалдық қызмет сапасы, студент моделінің идеалды мазмұны,
сондай-ақ болашақ бастауыш сынып мұғалімі үшін білім сапасының негізі
интеллектуалды әлеуеттің төмендегідей басты индикаторлары бойынша іске
асады:
- ІТ-дың құрамына кіретін ақпараттық ресурстарды жобалай білу іскерлігін
меңгеруі (болашақ мұғалімнің таңдаған білім беру технологиясындағы
электрондық ресурстың орнын, оның әдістемелік қызметі мен педагогикалық
мақсатын және т.б. анықтау);
- оқу іс-әрекетінің бағытына сәйкес интструментальдық құралдардың
(редакторлар, программалық құралдар және т.б.) көмегімен электрондық білім
беру ресурстарын жасауымен өлшенеді.
Байқап отырғанымыздай, қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар
құралдарын қолдану есебінен оқу-тәрбие процесінің барлық деңгейлерін
қарқындату, атап айтсақ:
- оқыту процесінің тиімділігі мен сапасын арттыру;
- танымдық іс-әрекеттің белсенділігін арттыру;
- пәнаралық байланыстарды тереңдету;
- қажетті ақпаратты іздеу көлемін ұлғайту және оңтайландыруды алға
шығарады.
Ал енді болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің жеке басын дамыту,
ақпараттық қоғам жағдайында жеке тұлғаны өмірге дайындау келесі
әрекеттерді анықтайды:
- ойлаудың әртүрлі түрлерін дамыту арқылы интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыру;
- күрделі жағдайда оңтайлы шешім қабылдау немесе шешім нұсқаларын
ұсыну білігін қалыптастыру;
- ақпараттық мәдениетті, ақпаратты өңдеуді жүзеге асыру білігін
жетілдіру;
- тапсырманы немесе жағдайды модельдеу білігін дамыту;
- эксперименттік зерттеу қызметін жүзеге асыру білігін қалыптастыру.
Жоғарыда көрсетілген сапалар мен әрекеттерді қолдану қазіргі
психологиялық және педагогикалық білім негіздеріне сүйеніп, оқыту
қағидалары мен мазмұны оңтайландырылған жағдайда ғана әдіснамалық
ұстанымдар жүйесіне бағынатыны белгілі. Бұл тұста бір ескере кететініміз,
білім беру үдерісіндегі әдіснамалық ұстанымдардың ІТ арқылы студенттердің
интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру жағдайында жаңа мазмұнмен
толықтырылып, қайта қаралуында болып отыр. Мұндағы білім мазмұны
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негізінен, әдіснамалық ұстанымдарға сүйеніп таңдап алынды. Біз, келесідей
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыруда әдіснамалық ұстанымдарына сүйенеміз. Олар: теория мен
практиканың бірлігі, мəдениетке сəйкестік, мазмұндық жəне əрекеттік,
тұтастық жəне ғылымилық, қолжетімділік жəне демонстрациялау
ұстанымдары (сурет 17).

Сурет 17 - Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың әдіснамалық ұстанымдары
Ең алдымен, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
интеллектуалдық әлеуетін қалыптастыруды жүзеге асыруда маңызды
әдіснамалық ұстаным бұл – теория мен практиканың бірлігі ұстанымы.
Теория мен практиканың бірлігі ұстанымы – білім беруде үлкен рөл
атқарады. Себебі, білімдік философияның орталық ұстанымы, оған сәйкес
субъектілердің (оқытушы, студент, әлеумет) көзқарасы, өзіндегі теориялық
білімі, уәжі негізгі қор болып саналады. Зерттеулерге сүйенсек, теория –
практикаға жол ашады. Ал практика – қандай да бір теориялық заңдар мен
ережелердің ақиқаттылығы критерийлері. Практика - танымдық іс-әрекеттің
қайнар көзі, толық тұлға болу өмірдің өзінен, практикадан туындайды. Алайда,
тәжірибеге негізделмеген теория, керісінше теорияны негізге алмаған практика
білімдік парадигма шеңберінде динамикалық үйлесім, сәйкестік таба
алмайтыны анық.
Теория мен практиканың бірлігі ұстанымы біздің зерттеуімізде болашақ
мамандардың ІТ бойынша өзіндегі білім қорын өмірде қолданудың маңызды
жолдарын ашумен тығыз байланысты деп болжайды. Осы ұстанымды іске
асыру үшін білім алушылардың бар тәжірибесіне қарай оқытуға сүйену,
теориялық білімді қолдана алу, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды,
еңбектің прогрессивті әдістерін таңдау қажет. Демек, студенттердің алған білімі
түйінді сәттерде өмірмен өзара әрекеттеседі, практикада қолданылады,
айналадағы процестер мен құбылыстарды өзгерту үшін қолданылады,
оқытудың санасы мен оған деген қызығушылық соғұрлым жоғары болады.
Мəдениетке сəйкестік ұстанымы. Кез-келген білім түрі немесе саласы
өмір сүріп жатқан қоғамына қарай сәйкестенеді, дамиды. Бұл ұстаным бүгінгі
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ақпараттық, цифрлық дәуірде ең басты қағидалардың бірі. Біз, зерттеу
жұмысымыздың теориялық бөлімінде айтып өткеніміздей, болашақ бастауыш
сынып мұғалімінің оқу үдерісін ұйымдастыруындағы ақпараттық мәдениет,
ақпараттық сауаттылық, ақпараттық құзыреттілік, цифрлық педагог моделі
сынды негізгі атрибуттар болуы тиіс деп санаймыз. Осы атрибуттарды меңгеру
барысында күнделікті білімді ұйымдастыруда ақпараттық сапа арқылы
креативті ойлау, сол арқылы дүниетанымды кеңейту және шығармашылық
жұмыстарын ақпаратты тұрғыда сауатты, мәдениетті құра білу қажеттігі алға
шығарылады. ІТ арқылы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру үрдісінде олардың білім алуда өз
бетімен әрекеттену, өздерінің тәжірибелерін қолдану сияқты әректтерді
атқарады. Ендеше бұл ретте теория мен практиканың тұтастығы ұстанымы
мәдениетке сәйкестік ұстанымымен байланыста болып, динамикалық өзгеріс
пайда болады.
Мазмұндық жəне əрекеттік ұстанымы. Бастауыш білім үдерісін
ұйымдастыруда оқу материалының мазмұнын күшейтуде, әрекет етуде
мазмұндық және әрекеттік ұстанымның функциясы жоғары болмақ. Себебі,
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы білімді ұйымдастыруда
күнделікті
сабаққа
дайындықта
алгоритм
құру
мазмұнын
білу
қамтамасыздандырылуы керек. Оқу материалының мазмұнын бақылауда
ақпараттық тәртіп, мазмұнға сай уақыт өлшемі, білім алушылардың білім
деңгейін бағалау мүмкіндігімен сипатталады.
Тұтастық жəне ғылымилық ұстанымы. Біртұтас педагогикалық үдерісті
ұйымдастыруда оқытушы мен студенттің іс-әрекетінің ішкі маңызды жақтарын
көрсетеді және оқытудың әр түрлі формадағы, оның мазмұны мен
ұйымдастырылуындағы тиімділігін анықтайды. Оқытудың нормативтік
негіздерін білдіреді. Әрине, белгілі бір жаңа идеялар, білім трендтері қалай
және қандай нақты жағдайларда жұмыс істейтінін, білім беру мен оқытудың
белгілі бір құралдарын қолдану талаптары қандай және т.б. үнемі түсіндіру
және анықтау қажеттілігі туындайды. Біз өмірімізде өзіміз үшін белгілі бір
негізгі ұстанымдарды қолданамыз, бірақ өмірде туындайтын кез-келген
талапты ұстаным деп атай алмаймыз. Оның үлкен себебі бар, тұтастық және
ғылымилық ұстанымы неғұрлым нақты ережелерін көрсететін және оның жеке
тараптарына қолданылатын ережелер жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Олар
мұғалімнің әдеттегі іс-әрекетінің типтік әдісін қарастырса, онда осы ережелер
бойынша туындайтын ғылыми негіздерді зерттеу қажет екенін көрсетеді.
Тұтастық және ғылымилық ұстанымы оқытудың мазмұны фактілерге
сәйкес келетін және қазіргі ғылыми деректерді көрсететін ережелерге
негізделеді деп болжайды. Мұндай ережелерді оқулықтардан, оқу
бағдарламаларынан, білім беру стандарттарынан табуға болады. Білім беру
үдерісінің қатарына ғылыми ізденіс элементтері мен зерттеу әдістері кіреді,
соның арқасында білім алушылар шынайы деректерді жалғаннан ажыратуға
үйренеді. Аталмыш ұстанымның өзіне тән талаптары: білім алушыда теориялық
білім жүйесінің болуы, зерттелетін фактілердің, заңдылықтар мен
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құбылыстардың сенімділігі, ғылымның іс-әрекеттері мен практикалық
тұжырымдарының дәлелділігі болады.
Қолжетімділік жəне демонстрациялау ұстанымы. Болашақ бастауыш
сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда
қолжетімділік пен демонстрациялау ұстанымы ең маңыздылардың қатарынан
болады. Алайда, ұстанымды дұрыс жүзеге асыру үшін білім алушылардың жеке
ерекшеліктері мен осыған дейінгі жинаған білімдері, яғни ішкі уәждемелерінің
бір-біріне сәйкес келуі басты шарт болып табылады. Сонымен қатар, білім
берудің оңай емес түрін сақтай отырып, бірақ оның қиындығы оңтайлы болуы
керек және білім алушылардың мүдделері мен өмірлік құндылықтарын ескеруі
керек. Сауатты педагог тәлім береді өз шәкірттерін ақиқатты табуға, оны
іздеуге тартады. Бұл тұста қарапайымнан күрделіге, белгіліден белгісізге,
жақын нәрседен алыс нәрсеге дейін жүріп өту талап етіледі. Осы талаптарды
орындауда ІТ-дың рөлі жоғары. ІТ арқылы берілетін білімді демонстрациялау
жүзеге асады, кері жағдайда білімдік демонстрациялар арқылы алыс білім
жақындайды, белгілі білім белгісіз түсініктерді жеке-дара бөліп береді,
қарапайымнан күрделіге көшу сәтті болады. Бірақ мұнда білім алушылардың
білім деңгейі мен танымдық мүмкіндіктері ескерілуі керек. Педагогтің кәсіби
дайындығы, сипаты мен тәжірибесі ескерілуі тиіс. Я.А.Коменскийдің «Алтын
ережесі» бұл ретте аса маңызды. Себебі, қолжетімділік пен демонстрациялау
ұстанымы адамның басқа да сенсорлық органдардың деректерін қабылдау
процесіне қатысуын реттейді. Бірақ көру максималды ақпаратқа ие, өйткені ол
адамға 80% білім береді. Сондықтан қолжетімділік пен демонстрациялау бізге
өз зерттеу жұмысымыздың әдістемесін дайындауда аса қажет. Себебі ІТ
арқылы біз, көріну дизайны, кез-келген білім түрін бейнелеу (графикалау,
модельдеу) арқылы хабарламалауды қолжетімді ету бүгінгі күннің басты
талабы.
Біз, диссертациялық жұмысымыздың мәселесі бойынша теориялық
зерттеулер мен философиялық, психологиялық және педагогикалық
талдауларға, негізге алған әдіснамалық тұғырлар мен ұстанымдарға сүйене
отырып, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың әдістемесін даярладық. Ол жұмысымыздың келесі
тарауында сипатталатын болады.
Жоғарыда ұсынылған әдіснамалық ұстанымдар бізге болашақ бастауыш
сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың
құрылымдық-мазмұндық
моделін
дайындауға
мүмкіндік
туғызды.
Ұстанымдарға сай бірнеше модель түзуші компоненттер іріктелді. Олар:
мотивациялық, танымдық, процессуалды компоненттер. Келесіде біз әр
компонентті жеке талдап, оларға сәйкес анықталған өлшемдер мен
көрсеткіштердің сипаттамасын келтіреміз (кесте 5).
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың компоненттері, өлшемдері мен көрсеткіштерін,
деңгейлерін анықтаудағы қажеттілік осы саладағы өз білімін үнемі толықтырып
отыруға, біліктілігін ұштауға, жалпы ой-өрісін кеңейтуге деген талпынысы
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арқылы көрінеді. Жеке тұлғаның белсенділігінің тәжірибесі құндылық бағытбағдарларында бекіп, олар жеке тұлғаның белгілі бір іс-әрекетке іштей
даярлығын сипаттап, креативтіліктің, интеллектінің, жеке қасиеттерінің
тұрақты болуына жағдай жасайды.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың мотивациялық компоненті бойынша білімдер
қаншалықты қорытындыланғаны, олар сандық сипаттан (құбылыстар, деректер,
объектілер мен үрдістер туралы мәліметтерден) сапалық сипатқа (қағидалар,
әдістер, әдіснамалар туралы мәліметтерге) қаншалықты көшкенімен
сипатталады [156].
Студенттердің интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда ІТ-ның оқу
материалын ұсыну мүмкіндігін айтарлықтай кеңейтеді. Түсті, графиканы,
дыбысты, барлық заманауи бейне жабдықтарды қолдану іс-әрекеттің нақты
атмосферасын қалпына келтіруге мүмкіндік береді. ІТ студенттердің оқуға
деген ынтасын едәуір арттырады. Мотивация міндеттердің дұрыс шешімдерін
барабар ынталандыруды қолдану арқылы артады. ІТ студенттерді оқу процесіне
тартады, олардың қабілеттерін кеңінен ашуға, ақыл-ой белсенділігін арттыруға
ықпал етеді. Оқу үдерісінде ІТ-ны қолдану оқу міндеттерін қою және оларды
шешу процесін басқару мүмкіндігін арттырады. ІТ әртүрлі заттардың,
жағдайлардың, құбылыстардың модельдерін құруға және талдауға мүмкіндік
береді. ІТ оқу процесін басқарудың икемділігін қамтамасыз ете отырып, кәсіби
жолда іс-әрекетті бақылауды сапалы өзгертуге мүмкіндік береді.
Осылайша, ІТ білім беру құралдарының бірнеше аспектілерін бөліп
көрсетуге болады: мотивациялық компонентке дейінгі ІТ қолдануда білім
алушылардың интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруға ықпал етеді, өйткені
мынадай жағдайлар жасалады:
- білім алушылардың жеке білім беру мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін
барынша есепке алу;
-оқу сабақтарын өткізудің мазмұнын, нысандарын, қарқыны мен
деңгейлерін кең таңдау;
- білім алушылардың шығармашылық әлеуетін ашу;
- студенттердің қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеруі.
ІТ мүмкіндіктерін:
- оқу пәнінің жекелеген тақырыптары мен бөлімдері бойынша
интерактивті кестелер, электронды постерлер және басқа да цифрлық білім
беру ресурстарының контенттерін дайындау кезінде;
- жеке тестілік шағын сабақтар жасау үшін;
- студенттердің өзіндік жұмысы үшін интерактивті тапсырмалар мен
тренажерлер жасауда жоғары қызығушылықты тудыру үшін.
Бастауыш білім берудегі ең басты, маңызды сапаның біріинтеллектуалдық мотивацияның болуы қажет, яғни нақты, айқын емес
жағдаятта мұғалімнің жаңаны іздеуде табандылығы, беталысы. Мұндай
мотивация болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалдық әлеуетін
қалыптастыруға жетелейтін іс-әрекеттерге итермелейді.
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«Кәсіби мотивация тұлға мен кәсібилікті дамытудың ішкі қозғалмалы
факторы ретінде қызмет етеді. Себебі, кәсіби мотивация жоғары дәрежелі
негізіне қарай кәсіби біліктілік пен тұлға мәдениетін тиімді дамытуға мүмкіндік
жасайды» [157].
Мотивациялық
компоненті
негіздеуден
бұрын
ең
алдымен
психологиялық тұрғыдағы оның мәнін сипаттап өтуді жөн санадық. Өйткені,
мотив – бұл психологиялық ұғым. ІТ арқылы білімдік әрекетте мотивті немесе
түрткіні жоғарылату және оны жоғалтып алмау, керісінше жетілдіру.
Компоненттегі мотивация – бұл болашақ студенттердің интеллектуалды
әлеуетін жоғары қызығушылықпен, қажеттілікпен іске қосу қызметін реттейді.
Ал мұнда мотивациялық-құндылықтық негізгі өлшем болады.
Мотивациялық-құндылықтық өлшем бойынша мотив – актуализация
тенденциясы, яғни студент өзін ІТ арқылы жоғары қызығушылықта
интеллектуалдылығын ашуға мүмкіндік беретін ІТ жұмыстарына деген мәнге,
ізденіске, құндылықтық көзқарасқа ие болады. Мотивациялық-құндылықтық
өлшемге сай келесі көрсеткіштер анықталды: білімдік мақсаттағы ІТ-ға тұрақты
қызығушылығының болуы, ІТ-ды қолданудағы белгілі бір мақсатқа негізделген
ақпараттық білімдерді білуі; интеллектуалды әлеуетті қалыптастырудағы тиімді
ІТ-ды құнды деп түсінуі оқу материалдарын меңгеруде ІТ-дың білім мазмұнын
тереңдетуге мүмкіндік беруі; меңгерген ақпараттық технологиялық білімді
жаңа білім алуда пайдалануы, болашақ педагогтерге интеллектуалды әлеуетті
қажетті деп білуі сынды көрсеткіштер жүйеленді.
Танымдық компонентіне сәйкес, болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің ІТ интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда білімдік
әрекеттерде шығармашылық және интеллектуалдық ынта мен қабілет, жаңа
мақсаттарға қарай жаңа нәтижеге жету, ІТ білімді, интеллектуалды әлеуетті
құндылық бағдар ретінде тануы ең маңыздысы. Өйткені, танымның бастауы
түйсіну қабілетінен тұрады. Таным мотивациядан соң «өз бастауын сезімдік
қабылдаудан» алады. Осы орайда болашақ мамандардың ІТ арқылы
жүргізілетін оқу үдерісінің элементтерінің маңызын сезіну, танымның
көмегімен білімді жүрекпен қабылдау т.б. болады. Интеллектуалды әлеуетті
қалыптастыру жолында болашақ маманнның танымдық біліктерінің жетілуіне,
педагогикалық техникаларды қамтамасыз етуші ІТ арқылы оң нәтижелері,
танымның жоғары шегіне жетуде өз іс-әрекетіне жауапкершілікті күшейтуі
сынды кезеңдер іске асады. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT
арқылы
интеллектуалды
әлеуетін
қалыптастырудағы
танымдық
компонентіндегі ақпараттық ІТ-ға қызығушылығы, білімі, құндылық
қатынастың болуы өлшеміндегі көріністердегі көрсеткіштер ақпараттық
технологияны қолданудың маңызы мен қажеттілігін түсінуімен, оқу
қызметтерінде ақпараттық сауаттылықтың қажеттілігін түсінуімен, АТ-ға
қызығушылықтың болуымен, интеллектуалды әлеуетті қалыптастыру арқылы
білім сапасын арттырудың маңызын түсінуімен толықтырылады.
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Кесте 5 - Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың компоненттері, өлшемдері мен көрсеткіштері
Компоненттер
Мотивациялық

Өлшемдері
Мотивациялық
-құндылықтық

Танымдық

Тұлғалықбағдарлы

Процессуалды

Рефлексиялықбағалаушылық

Көрсеткіштері
- ІТ-ға қызығушылықтың болуы;
- ақпараттық технологияны қолданудың маңызы мен
қажеттілігін түсіну;
-оқу үдерісінде ІТ арқылы тұлғалық нәтижеге жетудің
мүмкіндігін ұғыну;
-интеллектуалды әлеуетті қалыптастыру арқылы білім
сапасын арттыруға қызығушылықтың болуы;
-әр түрлі ІТ-ды қолдануғы қатысты білімдердің болуы;
-меңгерген ақпараттық технологиялық білімді жаңа
білім алуда пайдалана алуы;
- болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінде ІТ- ның
интеллектінің дамыту құралы ретіндегі әлеуетін
түсінуі;
-интеллектуалды әлеуетті қалыптастырудағы тиімді
болатын ІТ-ды анықтай алуы.
- ақпараттарды талдау, өңдеу, жинақтау, қолдану білігі;
- ІТ-ды оқу қызметтерінде шығармашылықпен
пайдалану білігі;
- болашақ бастауыш сынып мұғалімінің педагогикалық
үдерісті ұйымдастыруда цифрлық ресурстарды,
контенттерді дайындай алуы;
-ІТ-ның
элементтері
арқылы
өзін-өзі
кәсіби
даярлаудағы біліктің болуы.

Танымдық компоненттің өлшемі тұлғалық-бағдарлы болып анықталды.
Тұлғалық-бағдарлы өлшем – бұл болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда мақсаткерлігі, шешім
қабылдау алуы, табандылық пен дербестігі, интеллектуалдық-танымдық
дамудың жоғары шегі. Сондай-ақ, тұлғалық-бағдарлы өлшемде әр түрлі ІТ-ды
қолданудағы танымдық-ақпараттық білімдердің білуі; интеллектуалды әлеуетті
қалыптастырудағы тиімді болатын ІТ-ды білуі; оқу материалдарын меңгеруде
ІТ-дың білім мазмұнын тереңдетуге мүмкіндік беруі; меңгерген ақпараттық
технологиялық білімді жаңа білім алуда пайдалануы секілді көрсеткіштер алға
шығарылды.
Процессуалды компоненті интеллектуалды үйлестіру қабілеттілігі,
ассоциациялық ойлау шеберлігі өлшемімен алынды. Интеллектуалды әлеуетті
қалыптастырудағы жоғарыда аталған компоненттері шартты қисынды
өлшемдерді іріктеудің негізіне айналды.
Процессуалды компоненті рефлексиялық-бағалаушылық өлшемімен
интеллектуалды әлеуетті қалыптастырудағы жоғарыда аталған компоненттері
шартты қисынды өлшемдерді іріктеудің негізіне айналып, мұндағы өлшемге
сай көрсетікштер ақпараттық ІТ-ды қолдану арқылы белсенділігі, ақпараттарды
талдау, өңдеу, жинақтау, қолдану білігі; ақпараттық ІТ-ды оқу қызметтерінде
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креативтілікпен пайдалану білігі, кәсіби іс-әрекетте шығармашылықпен
орындау іс-әрекеті болады.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудағы түзілген мотивациялық, танымдық, процессуалды
компоненттеріне сай студенттердің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың деңгейін анықтау жоғары, орта, төмен деңгейде жүргізілді.
Жоғары деңгей: - білім берудегі ІТ-ның элементтерін басқа пәндерді
оқытуда, күнделікті тұрмыста еркін қолданады;
- өз бетімен жоспарлап, олардың алгоритмдерін құрып, стандартты емес
жағдаятқа сәйкесті шешім қабылдап, әрекеттене алады;
педагогикалық
практикада
ІТ
арқылы
шығармашылықпен
тапсырмаларды жүйелейді, оны күнделікті сабақта не өмірде болсын ІТ-ды
интеллектуалдық тұрғыдан еркін, еш қиындықсыз қолданады;
- педагогикалық үдерісте ІТ жобаларын басқара алады;
- жеткілікті деңгейде ақпараттық білімдерді меңгерген, соған сәйкес
ақпаратқа қатысты әрекет түрлерін орындай алады;
- стандартты жағдаятта жинақтаған тәжірибесін түрлендіре отырып
қолдана алады;
- болашақ бастауыш сынып мұғалімі ақпараттық білімнің базалық деңгейін
меңгерген, соған сай берілген үлгіні, алгоритмді қатаң түрде сақтай отырып,
әрекет жасайды.
Орта деңгей: -ІТ-мен жұмыс жасауды өз қажеттілігінде ғана қолданады,
қажет деп біледі;
- стандартқа сай ІТ негіздерін меңгереді, алгоритмдерді оқытушының
көмегімен құра алады;
- педагогикалық практикада әлеуметтік желі бойынша контенттерге,
ресурстарға сүйенеді, оқытушының көмегіне жүгініп, ІТ жобаларын басқара
алады;
- ІТ жобаларын күнделікті қолдана бермейді;
- интеллектуалды тапсырмаларды түсінеді, оны кей уақытта ғана іске
асырады;
- ІТ қолдану алгоритмінде түсінбейтін тұстары бар.
Төменгі деңгей: -ІТ-ды қолдануда қызығушылығы бар, қолдану білігі
төмен;
- ІТ-ды қолдану барысында шығармашылық, интеллектуалды жұмыстар
көрініс таппайды;
- күнделікте сабаққа дәстүрлі форматта дайындалады;
- ІТ бойынша дайындалатын ресурстарды, контенттерді, сценарийлерді
түсінбейді;
- стандартқа сай дискрипторларды оқытушының, ортаның көмегімен
түсінеді.
Біздің пікірімізше, бoлaшaқ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі
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жоғары кәсіби білім алу барысында аталмыш сапаны қалыптастырудың жалпы
теориялық, әрекеттік және тәжірибелік тетіктерін белгілейді.
2.3 Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың әдістемелік жүйесі
Бүгінгі күні болашақ бастауыш сынып мұғалімінің түлек атрибуттарында
жаңа сапалар – уақыттың барабар талаптары бойынша ғылым мен практиканың
заманауи жетістіктерінің қамтамасыз етілуімен өлшенеді.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың әдістемелік жүйесін құраудың маңыздылығы артып
отыр.
Ең
алдымен,
біз
«жүйе»,
«әдістеме»,
«әдістемелік
жүйе»
категорияларының мәнін талдап өтейік.
К.С.Құдайбергеневаның еңбектерінде: «...жүйе – ішкі құрылымдық
элементтері бір-бірімен және сыртқы ортамен ерекше бірліктегі тығыз
байланысты көрсететін тұтас кешен», деп көрсетіледі. Автор жүйенің
құрылымын: «білім мақсаты, педагогикалық үрдіс субъектілері, білім мазмұны,
әдіс, тәсілдері, материалдық база арасындағы бірінен бірі туындап,
толықтырылып отыратын компоненттер жиынтығы» ретінде қарастырады.
Ғалымның пікірімен келісе отырып, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда негізге аламыз. Себебі, біздің зерттеу
мәселеміздің
шеңберінде
жүйенің
ішкі
құрылымдық
элементтері
интеллектуалды әлеуеті қалыптаспаған студент болса, жүйеден шығушы
элемент – бұл интеллектуалды әлеуеті қалыптасқан бастауыш сынып мұғалімі
болады. Бұл жағдайда болашақ мамандарды даярлаудағы жүйелі қойылған
әдістемелік жұмыстар барысы ұйымдастырылады [158].
Педагогикалық сөздікте: «жүйе – бір-бірімен қарым-қатынаста болатын,
белгілі бір тұтастықты, бірлікті құрайтын көптеген элементтер» деп беріледі.
Мұндағы анықтаманы түсіне отырып, біз болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудағы педагогикалық
құбылыстарға мән береміз. Біздің ойымызша, өзара байланысты элементтер
(әдістер, тәсілдер, технология, оның стратегиялары немесе қандай да тиімді
ұйымдастырылатын жұмыс формалары т.б.) субъектілермен (оқытушы,
студент, оқушы) байланыста болып, жаңа интегративті сапаларды туындатады
[159].
Жүйенің жұмыс істеуі ойлаудың тереңділігімен, ассоциациялануымен,
ғылыми негізділігімен анықталады. Бұл тұста болашақ мұғалімнің әдістемелік
өнімдерінің көрінісі ІТ арқылы шығармашылық, интеллектуалдық әлеуетпен
өлшенуі тиіс. Болашақ бастауыш сынып мұғаліміндегі интеллектуалдық әлеует
олардың жұмыс істеуін, дамуын және зерттелуін қамтамасыз етеді.
Әдістемелік, яғни ғылыми және жүйелі жұмыс істейтін болашақ мұғалімнің
өзін-өзі тәрбиелеуге, кәсіби және жеке өзін-өзі дамытуға бағытталатыны анық.
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Жалпы педагогикалық құбылыста «педагогикалық жүйе», «дидактикалық
жүйе», «әдістемелік жүйе» түсініктері бар. Аталған түсініктер мағынасы
жағынан жақын болғанымен, бірақ бірдей емес.
Бұл ретте «педагогикалық жүйе» - мақсат, мазмұн, әдістер, формалар мен
құралдар болады. Мұнда педагогикалық жүйелер ашық, өйткені олар мен
қоршаған шындық арасында ақпараттық процестер жүреді, олар үнемі
өзгеріпотырады және дамиды.
И.В. Сорокина әр білім беру мекемесінің әрқашан өзіндік педагогикалық
жүйесі бар екендігіне назар аударады. Автор: «Жеке тұлғаны қалыптастыруға
және дамытуға бағытталған педагогикалық үдеріске қатысушылардың өзара,
қоршаған орта мен оның рухани және материалдық құндылықтары негізінде
өзара әрекеттесудің әлеуметтік анықталған тұтастығы» деп көрсетеді [160].
Автордың пайымдауын негізге ала отырып, ЖОО-дағы педагогикалық үдерісте
заманауи талаптарға сай әдістемелік жүйені құраушы әртүрлі әдістер мен
әдістемелер кешенін, құралдарын қолдана отырып, жүйе субъектілері оқытушы
мен білім алушы бірлесітігіндегі әрекеттестіктегі тәжірибелер тірек етіледі.
Сонда ғана педагогикалық жүйе өз жұмысын сәтті жүргізе алады.
Т.И. Шамова білім беру мекемесінің күрделі әлеуметтік-педагогикалық
жүйе екенін атап өтеді. Онда көптеген ішкі жүйелерді бөлуге болады: тұтас
педагогикалық үдеріс, оқу үдерісі, оқу қызметі. Педагогикада дидактикалық
жүйе ұғымы жиі қолданылады. Көбінесе, бұл оқытудың ғылыми теориясы
ретінде қабылданады [161].
Л.В. Занковтың пікірінше, дидактикалық жүйе оқытуды ұйымдастырудың
бір түрі ретінде ұсынылуы мүмкін, онда мақсатты біртұтас және тұтас
құрылымды құрайтын идеялардың белгілі бір жиынтығы көрініс табады деп
түсіндіріледі [162].
Педагогикалық әдебиеттерге сүйенсек, оқытудың педагогикалық
технологиясы дегеніміз педагогикалық жүйенің практикада іске асырылатын
жобасы. Педагогикалық жүйе дегеніміз оқытудың әдістемелік жүйесі
(оқытудың мақсаты, мазмұны, әдістері, формасы мен құралдары) және соған
сәйкесті дидактикалық үрдістердің жиынтығы. Соның ішінде Г.Т. Хайрулиннің
берген анықтамасы бойынша, педагогикалық жүйе - педагогикалық үрдісті
ұйымдастыру мен жүзеге асырудың жобасы (алгоритмі) және ол технологиямен
тікелей байланысты [163].
Н.Д.Хмельдің
тұжырымдауынша,
педагогикалық
технологиялартеориялық білімдерді тұтас педагогикалық үрдістің қызметін практика жүзінде
іске асыруға бағытталған және сол үрдіс нәтижелерін кезеңдер бойынша өлшеп,
тұлғаның да, ұжымның да даму серпінділігін көруге болатын, педагогтар мен
оқушылардың өздерін өздері дамытуларына мүмкіндік тудыратын жүйелі ісәрекеттер кешені [164]. Сонымен қатар дәстүрлі
оқытуға қарағанда
технологияға негізделген педагогикалық жүйеге қойылатын талап мүлдем
ерекше екендігін В.П. Беспалько атап өтеді. Олар: біріншіден, оқу үрдісіндегі
кездейсоқтықты жойып, барлық оқушылардың оқу материалын қажет деңгейде
меңгеруіне кепілдік беруі тиісті; екіншіден, оқытудың мақсатын нәтиже
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беретіндей етіп дәл анықтап, оқушылардың білімін объективті түрде бағалауды
жүзеге асыру қажет; үшіншіден, дидактикалық үрдістің толықтығының
сақталуы, яғни оның ынта, танымдық қызмет және басқару аспектілерінің
біртұтас, жүйелі қарастырылуы қамтамасыз етілуі қажет; төртіншіден,
оқытудың әдістемелік жүйесі оқушылардың өз бетімен танымдық қызмет
жасауына бағытталып құрылуы тиісті; бесіншіден, оқу үрдісінің оқушылардың
денсаулығына зиян келтірмейтіндей етіп ұйымдастырылуы керек. Жоғарыда
келтірілген ғылыми ой – тұжырымдар «жүйе», «педагогикалық жүйе»
ұғымдарының мәнін ашып, олардың ара қатынасын көрсетеді. Олардың біз
қарастырып отырған мәселеге тікелей қатысы бар болғандықтан басшылыққа
алынады.
С.И. Ожеговтың сөздігінде: «әдістемелік» термині «қатаң дәйекті, жүйелі,
дәл келесі жоспар» ретінде анықталған [127,с. 67]. Қазіргі заманғы мектепке
қалыптасқан ғылыми негізделген әдістемелік жүйенің болуымен сипатталатын
жаңа сапалы деңгейде жұмыс істейтін мұғалім қажет екені анық. Мұғалімнің
барлық әдістемелік қызметі оның оқытылатын пәннің ғылыми негіздерін ашу
логикасымен анықталады, бірақ әдістемелік құзіреттіліктің қалыптасуының
жеткіліксіз деңгейімен бұл логика мектеп оқулығы мен оқыту әдістемесі
оқулығының немесе әдістемелік құралдың логикасы бола алады. Үнемі өзгеріп
отыратын жағдайларда (жаңа білім беру стандарттары, бағдарламалар,
оқулықтар, сынып ұжымдары) жұмыс істеу кезінде мұғалім оқыту әдістемесін
оқушылардың жеке ерекшеліктеріне бейімдей отырып, оқыту логикасын өзі
құруы керек. Өзінің әдістемелік жүйесінің болуы мұғалімнің оқу процесінің әр
кезеңінде не үшін, не үшін және қалай істейтінін түсінетіндігін білдіреді.
Жүйелердің өзара байланысы сонымен, жалпы мағынада оқытудың
әдістемелік жүйесі тиімділік тұрғысынан белгілі бір құрылымы мен ғылыми
негізділігі бар реттелген тұтастық ретінде ұсынылатындығын алға шығарамыз.
Кез-келген жүйе сияқты, әдістемелік жүйеде келесі белгілер болуы керек: жүйе
пайда болатын құрамдас элементтердің (компоненттердің, бөліктердің) болуы.
Жоғарыда айтылғандай, педагогикалық үдерістің (педагогикалық жүйенің)
құрылымының логикасында оларды мақсатты, мазмұнды, ұйымдастырушылық
және тиімді деп атауға болады. Мұндағы құрылымның болуы, яғни белгілі бір
байланыстар мен элементтер арасындағы қатынастар. Жүйе құраушы элемент –
болашақ бастауыш сынып мұғалімінің әдістемелік тұрғыдан сауатты, анық,
диагностикалық және нақты анықтаған және тұжырымдайтын оқыту мақсаты
деп айтамыз.
Білім беру үдерісінің сипаты мен бағытын анықтайды. Әдістемелік
жүйенің барлық элементтері ең алдымен мақсатқа сай болуға, жоспарланған
нәтижелерге (жеке, метапәндік және пәндік) өзінің бірлігі мен тұтастығын
қамтамасыз етуге тиіс. Бұл тұста метапәндік – барлық пәндердегі интегративті
қасиеттердің болуы, яғни жүйенің барлық элементтері интегративті қасиеттерге
ие болған жағдайда әдістемелік жүйенің мазмұны толыға түсері анық.
Жүйенің барлық элементтерінің біртұтас бірлігі айқын және анық
байқалуы керек. Тұтастай алғанда жүйенің және оның жеке компоненттерінің
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функционалдық сипаттамаларының болуы аса қажетті. Жүйеде жоспарланған
нәтижеге жету үшін басқалармен бірге жұмыс істемейтін бірде-бір элемент жоқ
болуы қажет. Екі формада көрінетін коммуникативті қасиеттердің болуы:
1) сыртқы ортамен өзара әрекеттесу;
2) осы жүйенің субъектісі супер-жүйелермен, яғни төменгі деңгейдегі
жүйелермен өзара әрекеттесуі деуге болады.
Әдістемелік жүйе үнемі жаңартылып отырады, әртүрлі ақпараттықкоммуникациялық үдерістердің әсерінен жетілдіріледі. Алайда, білім сапасы
көбінесе мұғалімнің жеке басының кәсіби ұтқырлығымен анықталады: мұғалім
неғұрлым сапалы әдістемелік өнімдер жасаса және әріптестерімен әдістемелік
тәжірибені алмасу және дамыту үшін кәсіби байланыстар орнатса, әдістемелік
жүйенің даму деңгейі соғұрлым жоғары болады. Әдістемелік жүйеде өткеннің,
қазіргі мен болашақтың тарихи, сабақтастығы немесе байланысының болуы
шартты. Үнемі жаңару, динамизм жағдайында болашақ мұғалімнің жеке
әдістемелік стиліне негізделеді, оның тәжірибесімен, кәсібилігімен және
біліктілігімен анықталады.Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың әдістемелік жүйесін құруда ең
басты мәселе, бұл ЖОО-дағы педагогикалық үдерісті біртұтас жүйе ретінде
қарап ұтымды ұйымдастыру алу деп есептейміз. Бұл осы жүйені жобалай,
жоспарлай, әдістемелік қамтамасыз ету, жүзеге асыру сияқты ішкі
құрылымдардан тұрады. Осған орай
біз, зерттеу мәселеміз бойынша
теориялық-әдіснамалық негіздеулерге сүйене отырып, өзіміздің әдістемелік
кешен бағдарламасын дайындадық. Әдістемелік кешен: «Бастауыш білім
берудегі ІТ негіздері» атты арнайы курс бағдарламасы; «Интеллектуалды карта
әдісін» құрастыру ережелері; «ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетті
қалыптастыру негіздері» атты оқу-әдістемелік құралдан тұрады.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың әдістемесін дайындау бізге біршама міндеттерді
шешуге мүмкіндік берді:
- ІТ-ның білім беру үдерісіндегі тиімділігін іздеуде білім алушылардың
дербестігін қалыптастырады, ең жақсы бір тәжірибені ортаға салу арқылы
болашақ маманның моделін жетілдіру;
- болашақ мамандардың педагогикалық практикадағы өз тәжірибелерін
басқа да курстастар, мұғалімдердің тәжірибесімен салыстыра отырып, өзінің
креативті-интеллектуалдық ортасын дамыту;
- педагогикалық және әдістемелік құбылыстар мен өзгерістерді салыстыру,
толықтыру арқылы интеллектуалдық аймағын дамыту;
- топтық, ұжымдық тәжірибелер арқылы, ондағы идеялардар дербес, жаңа
идеялар туындату арқылы өзінің кәсіби тәжірибесін байытуға мүмкіндік алады;
- ІТ-мен жұмысын жетілдіру арқылы күнделікті сабаққа дайындықты
күшейту, интеллектуалдандыру дербестігі дамиды.
Педагогикалық практиканы талдау қазіргі білім берудің маңызды
проблемаларының бірі деуге болады, дербес әдістемелік шешімдерді талап
ететін жағдайларда болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің жұмысқа
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даярлығының жетекілікті деңгейі болу қажеттігімен байланысты. Ол үшін білім
алушылардың әдістемелік тұрғыдан қалыптасуының негізгі деңгейіпедагогикалық ғылым мен практиканың қазіргі жетістіктері контексінде
педагогикалық жағдайлардың кең ауқымы үшін тиімді білім беру процесін
жобалау қабілеті деп санаймыз. Сондай-ақ, бұл жағдайларда болашақ бастауыш
сынып мұғалімдерін ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың
маңыздылығы арта түседі. Олай дейтініміз, болашақ мамандардың білім беру
бағдарламалары бойынша алған білімдерін және өзіндегі білім қорын
шығармашылық тұрғыда көрсетуде ІТ-ны жетік қолдану басты мәселеге
айналады. Мәселен, кез-келген тәсілмен пән мазмұнын меңгеруде немесе
меңгертуде инновацияны енгізу көбіне ІТ арқылы жүзеге асырылып жатады,
бұл өз кезегінде дұрыс әдістемелік шешім табуға жол ашады.
Оқыту мәселелеріне арналған педагогикалық әдебиеттерде «әдістемелік
жүйе» ұғымы сирек қолданылады және екіжақты көзқараспен түсіндіріледі.
Әдістемелік жүйе студенттерде әдістемелік қабілеттер мен құзыреттіліктерді
қалыптастырады. Ал олар теориялық сабақтар мен педагогикалық практика
кезінде қалыптасып жетілдіріледі. Ал біздің зерттеу жұмысымызда жоғарыда
аталған әдістемелік кешен осы мәселені тиімді шешеді деп есептейміз.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің әдістемелік қабілеті – бұл ерекше
құбылыс, ол осы мұғалімнің бірегейлігін көрсетеді. Сондықтан болашақ
мамандағы әдістемелік жүйенің қалыптасу, жұмыс істеу және даму
кезеңдерінен өтетін динамикалық құбылыс.
Ендеше, әдістемелік жүйені динамикалық құбылыс ретінде тану бізге
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыруға байланысты әдістемелік жүйенің дамуын бірнеше деңгейлерде
қарауға мүмкіндік береді (сурет 18).

І деңгей - репродуктивті (жүйенің қалыптасуы)
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудағы
әдістемелар арқылы педагогикалық практикада
университеттің кәсіби білім беру процесінде
игерген жұмыс әдістері мен формаларын
жаңғыртады.

III деңгей – жергілікті модельдеу. Педагог
ғылыми-теориялық ұстанымдарға және өзінің
педагогикалық тәжірибесіне сүйене отырып,
жекелеген әдістемелік міндеттерді жүйелі,
дәйекті шешуді құрастырады. Болашақ
бастауыш сынып мұғалімі жүйенің жеке
элементтерін көрсететін өзінің әдістемелік
өнімдерін ІТ арқылы шығармашылықпен жасай
бастайды.

II деңгей – бейімделгіш (аралық).
Педагогикалық практикада болашақ
бастауыш сынып мұғалімі оқу процесін ІТ
арқылы жобалауды бастайды. Көбінесе бұл
кезең білім беру процесін ұйымдастырудың
тиімді жолдары мен тәсілдерін белсенді
іздеумен, оған жаңа әдістерді, формалар мен
оқыту құралдарын сынаумен сипатталады.

IV деңгей – жүйелік модельдеу. Болашақ
өзінің жеке әдістемелік стилін көрсететін
тиімді педагогикалық процесті құрастырады
және жүзеге асырады. ІТ өнімдерде
әдістемеге бай ресімделеді, қазіргі заманғы
педагогикалық ғылым мен практика
талаптарына жауап береді.

Сурет 18 - Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің әдістемелік даму
деңгейлері
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I деңгей – репродуктивті (жүйенің қалыптасуы). Болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудағы әдістемелар
арқылы педагогикалық практикада университеттің кәсіби білім беру процесінде
игерген жұмыс әдістері мен формаларын жаңғыртады.
II деңгей – бейімделгіш (аралық). Педагогикалық практикада болашақ
бастауыш сынып мұғалімі оқу процесін ІТ арқылы жобалауды бастайды.
Көбінесе бұл кезең білім беру процесін ұйымдастырудың тиімді жолдары мен
тәсілдерін белсенді іздеумен, оған жаңа әдістерді, формалар мен оқыту
құралдарын сынаумен сипатталады.
III деңгей – жергілікті модельдеу. Педагог ғылыми-теориялық
ұстанымдарға және өзінің педагогикалық тәжірибесіне сүйене отырып,
жекелеген әдістемелік міндеттерді жүйелі, дәйекті шешуді құрастырады.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімі жүйенің жеке элементтерін көрсететін
өзінің әдістемелік өнімдерін ІТ арқылы шығармашылықпен жасай бастайды.
IV деңгей – жүйелік модельдеу. Болашақ өзінің жеке әдістемелік стилін
көрсететін тиімді педагогикалық процесті құрастырады және жүзеге асырады.
ІТ өнімдерде әдістемеге бай ресімделеді, қазіргі заманғы педагогикалық ғылым
мен практика талаптарына жауап береді.
Біз талдаулардан байқап отырғанымыздай, болашақ мұғалімнің әдістемелік
жүйесі ғылыми тұжырымдамаға негізделуі керек, жүйенің әр элементі және
оның функционалды сипаттамасы ғылыми негізділікпен ерекшеленуі керек.
Осы
тұрғыда
интеллектуалдық
бағыттылық
мұғалімнің
жеке
педагогикалық жағдаяттарда, барлық кәсіби өмірлік іс-әрекетінде де орын
алады, тұлғаны дамытуға бағыттайды, өз жұмысында жаңа, үздік нәтижелер
табуға итермелейді, әлемді және өзін өзгертуге қабілеттілігін, өмірге, кезкелген іске деген ерекше қатынасын анықтайды. Интеллектуалдық әлеуетті
дамытуды мақсат ету студенттердің әлеуетін кездейсоқ ашу емес, болашақ
мұғалімдердің зитякерлік әлеуетін толыққанды дамытатын оқыту мазмұнын,
әдістерін, формаларын, құралдарын арнайы таңдауды және шарттарын құруды
болжайды.Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалдық
әлеуетінің педагогикалық іс-әрекетте маңызды рөл атқаратын көрсеткіштеріне:
тапқырлық, қиылыстыру қабілеттілігі, ойлау және ассоциациялар еркіндігі
жатады.Педагогикалық іс-әрекет мақсатты, жүйелі сипатты және нақты
теориялық, әдістемелік дайындықты талап ететіні белгілі. Педагогикалық ЖОО
түлектерінің теориялық базасы болғанымен, оларға педагогикалық
практикалық тәжірибе жетіспейді. Сабаққа, сабақтан тыс іс-шараларға
дайындық кезінде мұғалім жаңашыл-педагогтар тәжірибесіне сүйеніп, әртүрлі
әдістемелік материалдарды қолданады, бар ұсыныстар негізінде жұмысының
жоспарын құрастырады және белгілі элементтердің жаңа үйлесімдігін
қиылыстырады.
Оқытудың әдістемелік жүйесі дегеніміз – оқушыны оқытудың тиімділігін
арттыруға бағыттылған оқу үрдісінін өзара байланысқан және бір-біріне
себепші болатын оқыту түрлерінін формаларының және жоспарлаумен өткізу
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құрамалдарының бақылау мен сараптаудың, түзетулерінін реттелген жиынтығы
[165].
Білім мазмұнын жетілдіру үрдісінде білім алушыларға дайын білімді беріп
қана қоймай, білімді өздігінен игерудің әдіс-тәсілдерін игерту, оның
процессуалдық және дамытушылық жақтарына басымдылық беру
қарастырылған. Білім мамұнына қойылатын бұл талап оқулық теориясына да
талаптар қояды. Сөйтіп, оқулық кәдуілгі, тек ақпарат беріп қана қоятын білім
көзінен оқушыны өз бетімен танымдық қызмет істеуге жетелейтін дамыту
құралына айналуы тиісті. Әдістемелік жүйенің жаңа тұжырымдамасында ішкі
саралау есебінен оқулықтың, сабақтың, оқу үрдісінің
мазмұндық
сыйымдылығы мен дамытушылық қабілетін арттыру көзделген.
Білім мазмұнын қалыптастырудың осындай жаңа тәсілі есебінен оқу
үрдісін үздіксіздендіру мен оңтайландыруға әкелетін оқыту мазмұны мен
әдістерінің үйлесімділігі артып, оқытудың тиімділігі күшейеді. Сондықтан
қазіргі дидактиканың көкейкесті мәселесі ЖОО-да болсын, мектепте болсын
пәндердің мазмұны мен оқыту әдістерін, формаларын, жалпы алғанда,
педагогикалық жүйені, педагогика ғылымының әдіснамасы мен білім мазмұнын
қазіргі талаптарға сай әдістемелік жаңарту. Ендеше біз бүгінгі таңдағы жоғары
педагогикалық оқу орынындағы білімдік үрдісте әдістемелік жүйені жасау және
қолдану негізінде ІТ арқылы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
интеллектуалдық әлеуетін қалыптастыруға қойылатын талаптарға тоқталып
өтейік (кесте 6).
Кесте 6 - Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастыруға қойылатын талаптар
Жүйе
элементтері

Болашақ маманның білім, білік, дағыдысына қойылатын талаптар

қоғамды ақпараттандыру үрдісін мәнін, оның әлеуметтік алғышартын
және салдарын түсінуі;
Жалпы білім,
- ақпараттандырудың түрлі аспектілерінің жеке тұлғағаға әсерін талдай
теориялық
білуі;
білімі
- ІТ-ды ғылыми пән ретінде және оның техникалық прогрестегі мәні
туралы түсініктің болуы;
- қазіргі ақпаратттық технологиялардың түрлі ұғымдарын негіздеп,
ажырата білуі;
- білімді ізгілендіру және бұл бағыттағы ІТ ролі туралы түсініктің болуы;
-ІТ бойынша іргелі ұғымдары туралы түсінігі: ақпарат, модель, алгоритм,
программа, орындаушы;
Әдістемелік -қазіргі ақпараттық технологиялармен жұмыс істеудің негізгі
ұтқырлығы
қағидаларын, түрлі перифериялық құрылғылардың қызметін және әрекет
(мобильділігі) ету тәсілдерін білуі;
-программалық жүйелерді топтау қағидалары мен тәсілдерін білуі;
- қазіргі операциялық жүйелер туралы нақты мағлұматы болуы;
-негізгі программалық кешендердің қызметін білу және қолдана білу
білігінің болуы;
-қазіргі
ЖОО-да
қолданыста
жүрген
қазіргі
ақпараттық
технологиялартуралы түсінігі және оны қолдана алуы.
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Жоғарыда көрсетілген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ
арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруға қойылатын талаптарды
орындау барысында әдістемелік жүйені құру көзделеді.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
қалыптастыру бағыттар
әлеуетін қалыптастыру

Іргелі
Базалық

Өтпелі
Арнайы

Iлгерілеу -кәсіби
(даму, өсу)

Әлеуметтік
сұраныс

Кәсіби қызметіне
лайықтылығын
саналы түрде
сезіну

Өздігінен ІТ-ны
пайдалану

Педагогтың кәсіби шеберлігін
ІТ тұрғыдан
өлшеу

Кәсіби құзырлылығына ІТ-ны
пайдаланудың
өзектілігі

ІТ-ны кәсіби
тұрғыда қолдану
мүмкіндіктері

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ӘЛЕУЕТ

Танымдық

Интерактивтік

Шығармашылық
жобалау

Креативтілік

Тұлғаға
бағдарланған

Сыни тұрғыдан
ойлау

Оқып-үйрену
моделі

Нәтижеге
бағытталған білім

Білуге,
үйренуге деген
ынтасы

Сурет 19 - Болашақ бастауыш сынып мұалімдерінің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың әдістемелік жүйесі
ІТ оқыту әдістемелік жүйесі оқыту тәсілдерін алгоритмдеу, жүйелеу
мақсаты анық тұжырымдау негізінде субъектілердің өзара әр алуан
әрекеттеріктерін қамтиды .
Сондықтан жүйеде үйретуші (оқытушы) – сабақтардың жетекшісі, ал
үйренуші (оқушы) – оқу обьектісі болып табылады.
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Қазіргі оқыту әдістемелік жүйесінін өзіндік сипаттамалары:
- оқу үрдісінін ғылыми негізінде жоспарлау :
- теория мен практикалық дайындықтың бірлігі:
- оқу материалын оқытудың жоғарғы деңгейдегі қиындығы мен оның
жеделдете оқытылуы;
- білім алушылардың белсенділігі мен өз бетінше ізденімпаздығы;
- жеке және ұжымды іс-әрекеттерді бірлестіру;
- оқу үрдісін технткалық оқыту құралдарымен жабдықтау;
- әртүрлі пәндерді кешенді түрде оқыту тәсілдері болады.
ІТ-ды қолдануға байланысты білімнің перспективті жүйесі жаңа
жаратылыстану мен гуманитарлық білімдердің үйлесімді негізінде жасалу
қажет және оның басым мақсаты қазіргі ғасыр жағдайында сәтті бейімделуге,
өмір сүріп, жұмыс істеуге көмектесетін сапаларды қалыптастыруға бағытталу
керек. Бұл сапалардың ішінде жүйелі ғылыми ойлау, экологиялық мәдениет,
ақпараттық мәдениет, шығармашылық белсенділік, шыдамдылық, жоғары
адамгершілік сияқты сапаларды атап өтуге болады. Дәл осы сапалары
өркениеттің тіршілік ету мен келешек тұрақты дамуын қамтамасыз етуі қажет.
Қазіргі уақытта білім беруді ақпараттандыру процесінің дамуында
мынадай үрдістер көрініс табуда:
- өмір бойы жеке тұлғаның тұрақты дамуына бағытталған қызметтің
әмбебап түрі ретінде үздіксіз және ашық білім беру жүйесін қалыптастыру; бірыңғай ақпараттық білім беру кеңістігін құру;
- ақпараттық технологияларды пайдалануға бағытталған оқытудың жаңа
құралдары мен әдістерін белсенді енгізу;
- дәстүрлі және компьютерлік білім беру құралдары мен әдістерін
синтездеу;
- озық білім беру жүйесін құру;
- білім беруді демократияландыруды арттыру;
- оқытуды дараландыру;
- білім берудегі тәрбие процесіне қатысушылар арасындағы
ынтымақтастықты кеңейту;
- мәдени және білім деңгейін арттыру;
- білім беру мекемесін басқаруда ат мүмкіндіктерін пайдалану.
Қазіргі заман талабына сай білім алушылардың сапалы да саналы білім
алуына ықпал етуші құралдарды пайдалануда ғылыми-техникалық прогрестен
қалыспай, жаңа педагогикалық инновацияларды орынды дер кезінде қабылдап,
өңдеп, нәтижелі пайдалана білу – әрбір ұстаздың негізгі міндеті болып
табылады [166].
Қорытындылай келе, ақпараттық қоғамда ақпарат ең жоғары құндылыққа
айналған кезде және адамның ақпараттық білімі мен тәжірибесі арқылы оның
интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру кәсіби қызметтің анықтаушы факторы
болған кезде білім беру жүйесіне қойылатын талаптар да өзгеретінін, білім беру
мәртебесінің едәуір жоғарылағанын атап өткен жөн.
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3
ЗЕРТТЕУ
МӘСЕЛЕСІ
БОЙЫНША
ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖҰМЫС

ЖҮРГІЗІЛГЕН

3.1 Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды
әлеуетін ІТ арқылы қалыптастырудың бастапқы диагностикасы
Зерттеу бойынша эксперименттік-тәжірибе жұмыстарына 112 студент
қатысты: эксперименттік топта «6В010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы
және әдістемесі» мамандығының 57 студенті (Абай атындағы ҚазҰПУ-нен), ал
бақылау тобына «6B010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі»
мамандығының 55 студенті (Алматы университетінен) қатысты.
Эксперименттік-тәжірибе үш кезеңнен тұрады: анықтаушы эксперименті;
қалыптастырушы эксперименті; бақылау, яғни зерттеу жұмысының нәтижесін
қайта тексеру эксперименті.
Анықтау экспериментінің мақсаты – жоғары оқу орны жағдайында
болашақ бастауыш сынып мұғалімі ретінде студенттердің жаңа ақпараттық ІТды қолдануына байланысты интеллектуалды әлеуеті туралы алғашқы
мәліметтеріне сүйене отырып, өзін-өзі дамытудың жолдарын анықтау, сонымен
бірге болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың моделінің үш компоненттері (танымдық-мотивациялық,
процессуалды) бойынша олардың ІТ арқылы интеллектуалды әлеуеті
деңгейлерін (төмен, орта, жоғары) айқындап негіздеу болып табылады.
Осы орайда 2017-2018 оқу жылдыарында болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің интеллеутуальды әлеуеттілігін ІТ арқылы қалыптастыру үшін
мынадай диагностикалық әдістемелер айқындалып жүргізілді.
- «Студенттердің ақпараттық ІТ танымы» авторлық сауалнамасы;
- Беннет тестісі бойынша «Дивергентті ойлау сапалары» техникалық ойлау
дамуының деңгейін бағалау (С.М. Жақыпов, Ф. Бизакова модификациясы
бойынша);
- «Жеке тұлғаның креативтілігін диагностикалау тесті» (Е.Е.Туник)
- А.Маслоудың -«Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті
Кесте 7 - Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың ІТ арқылы анықтаудың бастапқы деңгейін зерттеу
әдістемелері
Компоненттері мен өлшемдер
Тұлғалық-бағдарлы

Әдістеменің аты
1)«Студенттердің
ақпараттық
ІТ
танымы»
сауалнамасы (Қосымша 1);
2) Студенттердің дивергенті ойлау сапаларын
анықтау: Беннет тесті – техникалық ойлау
дамуының деңгейін бағалау (С.М. Жақыпов, Ф.
Бизакова модификациясы бойынша) (Қосымша 2)
Мотивациялық компонент, өлшемі 3) Жеке тұлғаның креативтілігін интеллектісін
– мотивациялық-құндылықтық
диагностикалау тесті (Е.Е.Туник) (Қосымша 3)
Процессуалды компоненті, өлшемі 4) -«Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті
- процессуальды-бағалаушылық
(А.Маслоу бойынша) (Қосымша 4)
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Кестеде көрсетілген диагностикалық әдістемелердің көмегімен алғашқы
алынған нәтижелерді қарастырамыз.
Эксперименттік жұмыстарға бақылау тобы үшін -55, эксперименттік топ
үшін -57 респонденттер қатысты. (1-2 курс) Сауалнама немесе айқындаушы
экспериментінің әдістемелерін жүргізбес бұрын, тәжірибе жұмыстарына
қатысуға алынған топтарды екіге бөліп қарастырдық. Олар бақылау және
эксперименттік топтар. Бірінші сауалнамада бақылау және эксперименттік
топтардың барлығы қамтылды.
Біз мазмұнға сәйкес, сауалнама бойынша студенттердің ақпараттық ІТ-ға
қатысты таным деңгейлерін анықтаумен қатар, өзін-өзі дамытуға деген
қажеттіліктерді жүзеге асыру диагностикасы, өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін
бағалауға арналған сауалнамалар жүргізілді. Бұл сауалнамалар студенттердің
оқу үрдісінде ақпараттық ІТ-ды пайдалану негізінде интеллектісін
қалыптастыру деңгейлерін анықтауға мүмкіндік береді.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың
мотивациялық
компоненті
білімдер
қаншалықты
қорытындыланғанымен, олар сандық сипаттан (құбылыстар, деректер,
объектілер мен үрдістер туралы мәліметтерден) сапалық сипатқа (қағидалар,
әдістер, әдіснамалар туралы мәліметтерге) қаншалықты көшкенімен
сипатталады.
Осылайша, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды
әлеуетін жаңа ақпараттық ІТ-ды белсенді қолдануына байланысты.
қалыптастырудың компоненттері, өлшемдері мен деңгейлері танымдық
компоненті деп біз тұрақты танымдық жиынтығын түсінеміз, бұл өз кезегінде
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT арқылы интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыруды қамтамасыз етеді.
Проссецуалдық компоненті интеллектуалды үйлестіру қабілеттілігі,
ассоциациялық ойлау шеберлігі өлшемімен алынды. Интеллектуалды әлеуетті
қалыптастырудағы жоғарыда аталған компоненттері шартты қисынды
өлшемдерді іріктеудің негізіне айналды.
Айқындаушы эксперимент міндеттерін шешуді жүзеге асыру үшін келесі
әдістемелер таңдап алынды:
-Сауалнама. «Студенттердің ақпараттық ІТ танымы» ;
- Беннет тесті – техникалық ойлау дамуының деңгейін бағалау (С.М.
Жақыпов., Ф. Бизакова модификациясы бойынша)
- Е.Е.Туниктің «Жеке адамның (креативтілік) интеллектісін
психодиагностикалау» тесті;
-«Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» (А. Маслоу).
Біз мазмұнға сәйкес, сауалнама бойынша студенттердің ақпараттық ІТға
қатысты таным деңгейлерін анықтаумен қатар, өзін-өзі дамытуға деген
қажеттіліктерді жүзеге асыру диагностикасы, өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін
бағалауға арналған сауалнамалар жүргізілді. Бұл сауалнамалар студенттердің
оқу үрдісінде ақпараттық ІТ-ды пайдалану негізінде интеллектісін
қалыптастыру деңгейлерін анықтауға мүмкіндік береді.
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Жалпы алғанда, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
мен Алматы университетінің, Педагогика және психология институты
бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандықтарының
студенттеріне жүргізілген авторлық құрастырылған «Студенттердің
ақпараттық ІТ танымы» сауалнамасына 112 студент қатысты. Сауалнама 15
сұрақтан және әрбір сұрақ үш жауаптан тұрады. Жауаптар 1,2,3 деңгейлерімен
бағаланады. Мысалы, 1-13 балл жинағандар – «төмен», 14-17 балл жинаған
студент ақпараттық ІТ танымы «орта» деген, ал 40-42 балл жинаған студент
«жоғары» деген деңгейге ие болады.
Кесте 8 - Айқандаушы экспериментіндегі бақылау және эксперименттік
топтардың ақпараттық ІТ танымын анықтау нәтижесінің көрсеткіштері
Тетіктер

БТ(55)
ЭТ(57)
Барлығы

Ақпараттық
технология танымы
жоғары(иә)
n
%
16
29,09
15
26,3
31
55,39

Ақпараттық технология
танымы орта
(жауап беруге қиын)
n
%
17
30,9
18
31,5
35
62,4

Ақпараттық технология
танымы төмен
(жоқ)
n
%
22
40
24
42,1
46
82,1

Сауалнамаға қатынасқан «Студенттердің ақпараттық ІТ танымы»
атты сауалнамаға 112 студенттің 55- і бақылау тобы, ал 57-і эксперимент топ
ретінде қатысты. Олардың бақылау тобы бойынша жауап беруге қиналғандар 17 студент, бұл 30,9% - «орташа» көрсеткіште болса, ал ЭТ-да бұл шкала
бойынша 18 студент, бұл дегеніміз 31,5%-дық көрсеткішті көрсетіп отыр.
Жоғары деңгейіндегі көрсеткіштер – бақылау тобы-16, 29,09%- ды құрап отыр,
ал ЭТ-да 15 студент, ол 26,3%- «жоғары» деген нәтиже береді. Ал үшінші
деңгейі БТ-да 22 студент «төмен» болады, бұл - 40%- «өте жоғары»
деңгейіндегі көрсеткішті құрап отыр. Ал, эксперимент тобы бойынша 42,1% «төмен», деңгейлеріне ие болады, сандық – 24 студентті құрайды.
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Основной
Основной
Основной
Основной
ЭТ

Основной

БТ

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Жоғары

Орта

Төмен

Сурет 20 - Айқындаушы эксперимент кезіндегі БТ, ЭТ студенттерінің
ақпараттық ІТ танымы деңгейін анықтаудағы нәтижелерінің диаграммасы
Сауалнама нәтижесі көрсетіп отырғанындай, жауаптарында ақпараттық ІТ
дүниетанымымды кеңейтеді деген сұраққа жауаптары ақпараттық ІТ өзімді
тануға, дамытуға, шығармашылық іс-әрекеттер ұйымдастыруымызға
көмектеседі деп есептейміз. Ақпараттық технологияның жоғары оқу
орындарында білім сапасын арттыруға ықпалы бар деп ойлайтындар да ішінара
жауаптарын берді. Экспериментке 112 студент қатысты. Анықтаушы
эксперимент барысында сауалнама көмегімен үш компонент бойынша
(таңымдық,
мотивациялық,
процессуальды)
студенттердің
бойында
қалыптасқан ақпараттық ІТ танымы деңгейін де анықталды. Анықталған
жағдайды негізге ала отырып, студенттердің интеллектісін қалыптастыруда
ақпараттық ІТ таңымымын тереңдету мақсатында, қалыптасушы тәжірибе
алдында біз эксперименталды және бақылау топтарының студенттерінің
алдында, олардың интеллектісін қалыптастыруда ақпараттық ІТ таңымы
деңгейлерін анықтау негізінде сауалнама жүргізілді.
Студенттердің
ақпараттық
ІТ
танымы
деңгейін
анықтайтын
компоненттерін анықтадық (кесте 9,сурет 20).
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Кесте 9 – 2017-2018 оқу жылдыарында айқындаушы эксперимент кезіндегі БТ,
ЭТ студенттерінің ақпараттық ІТ танымы деңгейін анықтайтын
компоненттерінің пайыздық көрсеткіштері
Компоненттер

Топтары

Танымдық

Бақылау
тобы
(Алматы университетінің БТ 55 студенті)
Эксперимент-тік топ
(Абай
атындағы
ҚазҰПУ ЭТ
57 студенті)
112
БТ (55)
ЭТ
(57)
112
БТ (55)
ЭТ (57)
112

∑
Мотивациялық

Процессуальдық
∑

Жоғары
(Иә)
16 (29,09%)

Орташа
(жауап беруге
қиын)
17(30,9%)

Төмен
(жоқ)
22 (40%)

15(26,3%)

18(31,5%)

24(42,1%)

31
15(27,27%)
14(24,56%)

35
16(29,09%)
19 (33,33%)

46
24(43,64%)
24 (42,11%)

29
8(14,54%)
11(19,29%)
19

35
21(38,18%)
22(38,59%)
43

48
26(47,28%)
24(42,10%)
50
47,28

50
42,1

45
38,59
38,18

40
35

31,530,9

40

43,64
42,11

42,1

33,33

30

29,09

29,03
25
20

26,3

27,27
24,56
14,54

15
10

19,29

5
0

жоғары
орташа
төмен
орташа
төмен
мотивыациялық компонент

жоғары

орташа

таңымдық компонент

эксперимент

төмен

жоғары

процессуальдық компонент

бақылау

Сурет 21- Айқындаушы эксперимент кезіндегі БТ, ЭТ студенттерінің
ақпараттық ІТ танымы деңгейін анықтайтын компоненттерінің даму
көрсеткішінің гистограммасы
«Студенттердің ақпараттық ІТ танымы» атты сауалнама нәтижесінен көріп
отырғанымыздай,
Ақпараттық
технологияға
танымының
болуы
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шығармашылық іс-әрекеттердің мазмұнын сомдауға, оқыту үдеріс кезіндегі
өзіндік мақсаттарын таңдауы, шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі дамытудың
мүмкін тұстары алға шығарылады. Жоғарыдағы кестеде анықтаушы
эксперимент нәтижесінде БТ, ЭТ студенттерінің ақпараттық ІТ танымы
деңгейін анықтайтын компоненттерінің пайыздық көрсеткіштері арқылы
эмперикалық мәліметтерді сандық және сапалық тұрғыда талдап көруге
болады.
Мотивациялық
компонентінде
эксперимент
тобында
57
зерттелушілердің ІТ-мен жұмыс жасауды өз қажеттілігімде ғана қолданамын
деп ойлайсыз ба? деген сауалнамаларға 14-і ғана, яғни (24,56 %) жоғары
пайыздық көрсеткіш деңгейін көрсетті, ал бақылау тобында 55 зерттелушінің
15-і, яғни (27,27 %) пайызын құрады. Стандартқа сай ІТ негіздерін толық
меңгергенсіз бе? Алгоритмдерді құруға оқытушының көмегін қажет етесіз бе
эксперимент тобындағы 57 зерттелушілердің 19-ның (33,33 %) ораша деңгейі,
яғни жауап беруге қиналғандарының көрсеткіштері, ал бақылау тобында 55
зерттелушіден 16-ы, яғни (29,09 %)орташа пайыздық көрсеткіш деңгейін
байқатты,
төмен
көрсеткіш
деңгейі
бойынша
ІТ-ды
қолдануда
қызығушылығыңыз бар, бірақ қолдану аясы жеткіліксіз бе, біліктілігім төмен
деп ойлайсыз ба деген сауалнамаларға эксперимент тобында 57зерттелушінің
24-і, яғни (42,11%), ал бақылау тобында 55 зерттелушінің 24-і, яғни (43,64 %)
пайызын құрады. Анықтаушы экспериментте жүргізілген сауалнамалардың
негізінде мотивациялық-құндылықтық негізгі өлшемге сай келесі аталмыш
көрсеткіштер анықталды, атап айтқанда, әр түрлі ақпараттық ІТды қолданудағы
танымдық-ақпараттық білімдерді білуі деңгейлері; интеллектуалды әлеуетті
қалыптастырудағы тиімді ақпараттық ІТды білуі деңгейлерінің көрсеткіштері;
оқу материалдарын меңгеруде ақпараттық ІТдың білім мазмұнын тереңдетуге
мүмкіндік беруі пайыздық көрсеткіштерімен қатар, меңгерген ақпараттық
технологиялық білімді жаңа білім алуда пайдалануының пайыздық
көрсеткіштері туралы алғашқы эмперикалық мәліметтер мотивациялық
компонентінде анықталды.
Танымдық компоненті жоғарғы деңгейде ақпараттық білімдерін басқа
пәндерді оқытуда, күнделікті тұрмыста еркін қолданып; өз беттерімен
жоспарлап, олардың алгоритмдерін құрып, стандартты емес жағдаятқа сәйкесті
шешім қабылдап, әрекеттене алатын экспериметтік топтың 57 респонденттінен
15 –і (26,3%) пайызын қамтып, ал бақылау тобы бойынша 55 зерттелушіден 16сы (29,09%) пайызын құрады. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
танымдық компонентіндегі ақпараттық ІТ ға қызығушылығы, білімі, құндылық
қатынастың болуы өлшеміндегі көріністердегі бұл аталмыш көрсеткіштер
ақпараттық технологияны қолданудың маңызы мен қажеттілігін түсінуімен, оқу
қызметтерінде ақпараттық сауаттылықтың қажеттілігін түсінуімен, АТ-ға
қызығушылықтың болуымен, интеллектуалды әлеуетті қалыптастыру арқылы
білім сапасын арттырудың маңызын түсінуімен анықталады.
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Танымдық компоненті орташа деңгейде ІТ-мен жұмыс жасауды өз
қажеттілігінде ғана қолданады, қажет деп табады, стандартқа сай ІТ негіздерін
меңгереді, алгоритмдерді оқытушының көмегімен құра алады.
Анықталды:эксперименттік топта орташа (жауап беруге қиын) 57
зерттелушінің 18-і, яғни 31,5% пайызы құраса, ал бақылау тобында 55
респонденттің 17- сі, яғни 30,9% пайызын құрап, орта деңгейде ІТ-мен жұмыс
жасауды өз қажеттілігінде ғана қолданады, қажет деп табады, стандартқа сай ІТ
негіздерін меңгереді, алгоритмдерді оқытушының көмегімен құра алатындығы
туралы алғашқы эмперикалық мәліметтер алынды. Өлшемге сай бұл
көрсеткіштер негізінде әр түрлі ақпараттық ІТды қолданудағы танымдықақпараттық білімдерді білуі; оқу материалдарын меңгеруде ақпараттық ІТдың
білім мазмұнын тереңдетуге мүмкіндік беруі; меңгерген ақпараттық
технологиялық білімді жаңа білім алуда пайдалануының орташа (жауап беруге
қиын) деңгейлерінің пайыздық көрсеткіштері нақтыланды.
Танымдық компоненті төмен деңгейінің көрсеткіштеріне келетін болсақ,
эксперимент тобындағы 57 зерттелушінің 24-і (42,1 % ) пайызын құраса, ал
бақылау тобында 55 респонденттің 22-і, яғни (40 % ) пайызын құрап, ІТ-ды
қолдануда қызығушылығы бар болғанымен, қолдану білігі төмен екені
анықталды. ІТ-ды қолдану барысында шығармашылық жұмыстар көрініс
таппағаны байқалады. Мұндағы өлшемге сай көрсетікштер ақпараттық ІТ-ды
қолдану арқылы белсенділігі, ақпараттарды талдау, өңдеу, жинақтау, қолдану
білігі; ақпараттық ІТ-ды оқу қызметтерінде креативтілікпен пайдалану білігі,
кəсіби іс-əрекетте шығармашылықпен орындау іс-əрекеті көрініс табуы керек
еді. Алғашқы алынған эмперикалық мəліметтерге сүйенетін болсақ, бұл
көрсеткіштердің көрінуі деңгейі төмен болды.
Процессуалды компоненті бойынша Сіз өзіңіздің оқу, ғылымитанымдық іс-әрекетіңізде келесі типтегі оқу тапсырмаларын қолданасыз
ба? деген сауалнамалар бойынша ЭТ 57 зерттелушінің 11-і, яғни (19,29 %),
ал бақылау тобында 55 зерттелушінің 8-і, яғни (14,54 %) жоғары пайыздық
көрсеткішті көрсетті.
«Меңгерген ақпараттық технологиялық білімді жаңа білім алуда пайдала
алу мүмкіндігіңіз жоғары деңгейде деп ойлайсыз ба? Сіз өз біліміңізді
жетілдіру үшін Интернет желісін қолданасыз ба? деген сауалнама бойынша
ЭТ тобында 57 зерттелушінің 22-і, яғни 38,59 %), ал бақылау тобында 55
зерттелушінің 21-і (38,18%) пайызы орташа деңгейде орташа арифметикалық
кездесу жиілігінің көрсеткішін көрсетті. Процессуалды компоненттің төмен
деңгейі бойынша: «Сіз өзіңіздің оқу, ғылыми-танымдық іс-әрекетіңізде келесі
типтегі оқу тапсырмаларын қолданасыз ба?» (Мәтіндік редактордың көмегімен
баяндама (шығарма, сөз сөйлеу және т.б.) бойынша жұмыс, мультимедиялық
технологиялар қолданылатын оқу тапсырмалары, мысалы, бейнелер,
анимациялар және т. б. , электронды оқулықтарды қолдану арқылы оқу
тапсырмалары, арнайы бағдарламалық құралдардың көмегімен тестілеу»...,
«Сізге ІТ-ны игеруге көмек керек пе?» деген сауалнамалар бойынша ЭТ
тобында 57 зерттелушінің 24-і, яғни (42,10 %), ал бақылау тобында 55
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зерттелушінің 26-і (47,28%) пайызы төмен деңгейде орташа арифметикалық
кездесу жиілігінің көрсеткішін көрсетті.
Анықтау экспериментінде алынған алғашқы эмперикалық мәліметтерден
көріп отырғанымыздай, процессуальды көрсетікштер негізінде ақпараттық ІТды қолдану арқылы белсенділігі, ақпараттарды талдау, өңдеу, жинақтау,
қолдану білігі; ақпараттық ІТды оқу қызметтерінде креативтілікпен
пайдалану білігі, кəсіби іс-əрекетте шығармашылықпен орындау іс-əрекетінің
төмен деңгейі анықталды.
Сауалнама жауаптарын сараптау, бізге студенттердің интеллектісін
қалыптастыруда ақпараттық ІТды қолдану болашақ мамандарға кәсіби түрткі
ретінде ой салатыны туралы хабардар етті. Студенттердің интеллектісін
қалыптастыруда ақпараттық ІТды қолдану туралы білім деңгейлері
қанағаттандырарлық болғанымен ақпараттық ІТды оқу қызметтерінде
креативтілікпен пайдалану білігі, кәсіби іс-әрекетте шығармашылықпен
орындау іс-әрекеті жайындағы білім деңгейлерінің төмендігі байқалды.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудағы түзілген танымдық, мотивациялық, проссецуалды
компоненттеріне сай студенттердің деңгейін анықтау жоғары, орта, төмен
деңгейде жүргізілді.
Анықтаушы эксперименттің екінші кезеңінде болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін жаңа ақпараттық ІТ-ды белсенді
қолдануына байланысты дивергентті ойлау сапаларын анықтадық. Осыған
орай, анықтаушы экспериментте студенттердің дивергенті ойлау сапаларын
анықтау үшін С.М. Жақыпов., Ф. Бизакова модификациясы бойынша Беннет
тесті –ІТ техникалық ойлау дамуының деңгейін бағалауға зерттеу жұргізілді.
Зерттеудің танымдық компоненті деп біз тұрақты танымдық процесстердің
жиынтығын (дивергенті ойлау сапаларын, атап айтқанда, IT қабылдау және
қолдану аясында ойлау жылдамдылығы, ойлаудың икемділігі мен ойлаудың
ерекшелігін және т.б.) түсінеміз, бұл өз кезегінде болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің IT арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру таңымдық
үрдіс негізінде жузеге сады деп айтуға негіз бар. Өйткені, білім алушылармен
өзара әрекет үрдісінде мұғалім әрқашан ақыл-ой, шығармашылық міндеттерді
шешеді, яғни оқу-тәрбие үрдісінің мазмұнына, формаларына және әдістеріне
принципиалды түрде жаңалықтарды енгізумен қатар, оқушылармен қарымқатынас кезінде дайын үлгі, стандарт күйін қаламайтын жеке мәселелер де
туындайды. Мұндай жағдайда мұғалім дивергенттік ойлауға сүйенеді, ол
«әртүрлі бағыттағы қозғалыс» үрдісімен, мәселеге қатысы бар әрқилы
астарларды
қамтуда
идеялардың
болуымен
ерекшеленеді.
Ойлау
шығармашылықпен байланысты, өйткені жаңа идеялар мен шешімдер
туындатады, педагогты өз жұмысында біркелкілік пен шаблоннан аулақ
болуына ықпал етеді, себебі мұғалімнің жұмысы зияткерлі шығармашыл
тұлғаны қажет етеді. Дивергенттік ойлау проблемаларды шешудің дәстүрлі
емес тәсілдерін іздейді. Бұл шығармашылық пен өзіндік ерекшелікке
шақыратын ой. Бұл икемді ойлау.
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- Дивергентті ойлау ең қолайлы нұсқаны табу үшін әр түрлі балама іздейді;
- Ол белгілі бір мәселелерді немесе жағдайларды шешудің жаңа әдістерін
ұсынады;
- Интуицияны әр түрлі ой тудыру үшін пайдаланады.
Дивергентті ойлау сапасын қалыптастыру. АТ креактивтілікті дамытуға
ықпал етуші арнайы білім беруші ортаны қалыптастырып қана қоймай,
сонымен қатар АТ дивергентті ойлау қабілетінің сапасының дамуына ықпал
етеді. АТ бағдарламасының негізінде қандай түрлері ойлаудың нақтылығын,
жылдамдығын, икемділігін нақты анықтайтынын қарастырайық.
Жылдамдық. Әр-түрлі көп ойларды, кез келген мәселені АТ арқылы тез
шешу. Бұл қасиеттің қалыптсуы үшін міндетті түрде көптеген бағдарламалар
әсер етеді: уақытпен іскерлік ойындарды өткізу үшін оқытушы және
жаттықтырушы бағдарламалар. Әрине, дивергентті ойлаудың жылдамдығы
артады деп, бұл бағдарламалар сызықты емес алгоритімде құрылған болса және
әр қайталаған кезде түрліше жаңа жағдайлар тудырса ғана айтуға болады.
Ойлаудың жылдамдығын арттыруға мидың шабуылы әдісінің әсері ықпал етеді.
Ол қысқа уақытта көптеген ойларды тудыруға мүмкіндік береді. Ақпараттық
технологиялар бұл тәсілді қашықтықтан білім алушыларға да қолдануға
мүмкіндік береді. Ақпаратты іздеу жүйелерімен және гипертекістік жүйелермен
жұмыс жасау ойлаудың жылдамдығын арттыруға жанама әсерін тигізетіні
сөзсіз.
Икемділік. Көптеген оқытушы және моделдеуші бағдарламалар
конструктор принципінде құрастырылған. Бұл жерде студент берілген
элементтерден – техникалық, экономикалық, физикалық, психологиялық,
педагогикалық және т.б. процесс модельдерін құру арқылы ойлау икемділігін
арттыра алады. Кез келген компьютермен жұмыс барысында ойлау
икемділігінің дамуы барлық инструменттер мен принциптер алдын ала өте
мұқият анықталған. Сондықтан шығармашылық ойлаудың дамуы студентке
сұрақ қалай қойылғанына тікелей байланысты. Ашық тапсырмалар принципінің
тағы бір маңыздысы оның негізінде компьютермен жұмыс жасау
қызығушылығын арттырады. Білім алушыларға жеңіл тапсырмалардан бастап,
ғылыми зерттеушілік жобаларға дейін берілуі мүмкін:
- жарнамалық буклеттерді логатиптерді безендіруде алдын ала анықталған
элементтерді пайдаланатын –мәтіндік және графикалық редакторлар;
- электронды кестелер – диограмманы дұрыс таңдау;
- деректер қорын басқару жүйелері
- статистикалық анализдер пакеті.
Ерекшелік. Студенттерде стандартты емес ойлардың туындауына және
мәселенің шешімін табу қабілетінің қалыптасуы, ең өзекті және де өте күрделі
педагогикалық мәселе.
Анықтаушы эксперименттің екінші кезеңінде, С.М. Жақыпов., Ф. Бизакова
модификациясы Беннет тесті бойынша адамның техникалық ойлауын
бағалауға арналған таңымдық компонент аясында дивергенттік ойлау сапалары
зерттеуді жөн көрдік. Дивергенті ойлау сапаларын зерттеу: техникалық ойлау
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дамуының деңгейін бағалауға негізделген (С.М. Жақыпов., Ф. Бизакова
модификациясы бойынша) [167]. Берілген тест адамның техникалық ойлауын
бағалауын зерттеумен қатар, жекелеп айтқанда оның сызбаларды оқи білуін,
қарапайым физика-техникалық есептерді шығару арқылы дивергенті ойлау
сапалары бойынша ойлау шапшаңдығын, ойлау икемділігі мен
ойлау
ерекшелігін деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Анықтаушы эксперименттің екінші кезеңінде дивергенті ойлау сапаларын
зерттеуге Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті мен
Алматы университетінің Педагогика және психология институты «Бастауышта
оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандықтарының студенттеріне
жүргізілді. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандықтарының
студенттері ЭТ (эксперименттік топты құрайды) -нан 57 және Алматы
университетінің Педагогика және психология институты «Бастауышта оқыту
педагогикасы мен әдістемесі» мамандықтарының 2 курс студенттеріне БТ
(бақылау тобынан) 55 сыналушылар қатысты.
Дивергенті ойлау сапаларын зерттеуге қатысқан сыналушылардың
нәтижелері және олардың реттелген мәндерінің статистикалық қатарының
пайыздық көрсеткіштері төмендегі кестеде берілген. Статистикалық бөлулерді
кестелеу үшін әрбір х вариантаға сәйкес жиілік (f ) және (wi) жиіленумен
есептелінеді.
Кесте 10 - Анықтаушы эксперимент бойынша 2017-2018 оқу жылындағы
бақылау тобындағы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің Беннет тестісі
бойынша “Дивергентті ойлау сапалары»
бойынша алынған пайыздық
көрсеткіштері. Топтастырылған және статистикалық бөлуді кестелеу (N═57,
N═55)
АТ арқылы дивергентті
ойлаудың
когнитивтік
(таңымдық) сапалары
Жылдамдық немесе ойлау
шапшаңдығы (f і )

wі

%
Ойлау икемділік (f і )

wі

%
Ойлау ерекшелігі немесе

инсайт (f і

wі

%

Бақылау тобы (55

студент)

Эксперименттік
топ (57 студент)
О
Т

Ж

О

Т

Ж

15

19

21

18

15

24

28%
32

25 %
12

47%
13

(56%)
18

(21%)
11

(23%)
28

19%

49 %

27,4%
30

34,5 %
11

38,1 %
14

(60%)
16

(16%)
12

(24%)
27

29%

22 %

49 %

)

32%

Ескерту - Жоғары (Ж), орташа (О), төмен (Т)

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің дивергентті ойлау сапалары
деңгейін анықтауда қолданылған аталмыш әдістеме нәтижелері бойынша
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зерттелуші студенттердің жауаптары үшін берілген ұпайлар қосындысы
сауалнаманың кілті арқылы есептелінеді (Қосымша Б).
Беннет тестін сандық және сапалық мәліметтерін салыстыра отырып,
оның барлық дивергентті ойлау сапалары бойынша белгіленіп анықталды.
Атап айтқанда, бақылау тобын құраған 55 зерттелушілерден алынған алғашқы
дивергентті ойлаудың “жылдамдық» сапасы бойынша 25,4% «жоғары»
көрсеткішті көрсетсе, оның 19 (34,5 %) ойлау шапшаңдығы бойынша «орташа»
пайыздық көрсеткішті, ойлау шапшаңдығының «төмен» көрсеткішін 21
зерттелушінің 38,1 % пайызын құрады.
Бақылау тобы бойынша (fі) ойлау икемділігінің кездесу жиілігі 30
зертелушіні құрап жиілену көрсеткіші «жоғары», яғни 60% пайызын құрады,
«орташа» көрсеткіші жиілігі 11 зерттелушіні қамтып, жиілену көрсеткіші 16 %
пайызды құрады, оның 14-нің кездесу жиілігі төмен болып, жиіленуі 24 %
пайызды құрады.
Бақылау тобы бойынша (fі) ойлау ерекшелігі бойынша кездесу жиілігі
«жоғары» көрсеткішті 16 зерттелушіден, 29% пайызды құрады. орша кездесу
жиілігі 12 зерттелуші 22 % пайызды құрады. Ойлау ерекшелігі бойынша кездесу
жиілігі 27 зерттелушінің «төмен» жиілену көрсеткішін, яғни 49 % пайызды
құрады.
Эксперимент тобын құраған 57 зерттелушілерден дивергентті ойлау
жылдамдық сапасы бойынша кездесу жиілігі «жоғары» 18 зерттелушіні
қамтып, оның жиілену 28% пайызын құрады. Жылдамдық сапасы бойынша
«Орташа» кездесу жиілігі 15 зерттелушінің, яғни жиілену көрсеткіші 25 %
пайызын орташа көрсеткішті көрсетті, дивергентті ойлаудың жылдамдық
сапасы бойынша кездесу жиілігінің «төмен» көрсеткіші 24 зерттелушіні құрап,
жиіленуі көрсеткіші 47 % пайызын құрады.
Эксперимент тобын құраған 57 зерттелушілерден дивергентті ойлау
икемділігі сапасы бойынша кездесу жиілігі «жоғары» 32 зерттелушіні қамтып,
оның жиілену 56% пайызын құрады. Икемділік сапасы бойынша «Орташа»
кездесу жиілігі 12 зерттелушінің, яғни жиілену көрсеткіші 21 % пайызын
орташа көрсеткішті көрсетті, дивергентті ойлаудың икемділік сапасы бойынша
кездесу жиілігінің «төмен» көрсеткіші 13 зерттелушіні құрап, жиіленуі
көрсеткіші 23 % пайызын құрады.
Эксперимент тобын құраған 57 зерттелушілерден дивергентті ойлау
ерекшелігі сапасы бойынша кездесу жиілігі «жоғары» 18 зерттелушіні қамтып,
оның жиілену 32% пайызын құрады. Ойлау ерекшелігі сапасы бойынша
«орташа» кездесу жиілігі 11 зерттелушінің, яғни жиілену көрсеткіші 19 %
пайызы орташа көрсеткішті көрсетті, дивергентті ойлаудың ерекше сапасы
бойынша кездесу жиілігінің «төмен» көрсеткіші 28 зерттелушіні құрап,
жиіленуі көрсеткіші 49 % пайызын құрады.
Анықтаушы эксперимент бойынша 2017-2018 оқу жылындағы бақылау
тобындағы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің Беннет тестісі бойынша
«Дивергентті ойлау сапалары» бойынша алынған пайыздық көрсеткіштерінің
диаграммасы (сурет 22) көрсетілген.
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Сурет 22 – Анықтаушы эксперимент бойынша 2017-2018 оқу жылындағы
бақылау тобындағы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің Беннет тестісі
бойынша “Дивергентті ойлау сапалары» бойынша алынған пайыздық
көрсеткіштерінің диаграммасы
Анықтаушы эксперимент бойынша 2017-2018 оқу жылындағы
эксперимент тобындағы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің Беннет
тестісі бойынша “Дивергентті ойлау сапалары» бойынша алынған пайыздық
көрсеткіштерінің диаграммасы (сурет 22) көрсетілген.
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Сурет 23 - Анықтаушы эксперимент бойынша 2017-2018 оқу жылындағы
эксперимент тобындағы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің Беннет
тестісі бойынша «Дивергентті ойлау сапалары» бойынша алынған пайыздық
көрсеткіштерінің диаграммасы
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Анықтау экспериментінің көрсеткіштерін жоғары, төмен, орта деңгейлері
негізінде өлшемдері алынып, екі зерттелуші топтардың салыстырмалы
диаграммалары келтірілген (сурет 23). Онда байқағанымыздай, бақылау және
эксперимент топтарындағы айырмашылықтар көп емес. Зерттеу барысында
алынған көрсеткіштер бақылау және эксперименттік топтарда болашақ
бастауыш сынып мұғалімдерінің дивергентті ойлау сапалыры әлі де
қалыптаспағандығын көрсетті.
Айқындаушы эксперименттің үшінші кезегінде 2017-2018 оқу жылында
эксперименттік топ ретінде алынған Абай атындағы Қазақ ұлттық
университетінің «Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі»
мамандығының 2-курстың эксперимент тобының 57 студенттерінің және
бақылау тобына кірген Алматы университетінің «Бастауыш оқыту
педагогикасы және әдістемесі» мамандығының 2-курс 55 студенттеріне
Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның креативтілік интеллектісін диагностикалау»
әдістемесі жүргізілді. Осы әдістеме ІТ арқылы интеллектуальды әлеуетінің
шығармашылық белсенділік деңгейлерін айқындап диагностикалау үшін
Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның кретивтілік интеллектісін диагностикалау» тесті
қолданылды (Қосымша В).
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің шығармашылық деңгейін
анықтауда қолданылған аталмыш әдістеме нәтижелері бойынша зерттелуші
студенттердің жауаптары үшін берілген ұпайлар қосындысы сауалнаманың
кілті арқылы есептелінеді.
Анықтаушы эксперименттегі 4-ші кезеңінде Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның
креативті интеллектісін диагностикалау» тесті бойынша 2017-2018 оқу
жылындағы процессуальдық компоненті бойынша рефлексиялық белсенділігін
бағалау деңгейін диагностикалау үшін жүргізілді. Е.Е.Туниктің «Жеке
тұлғаның рефлексивтілігін диагностикалау» тесті бойынша сандық және
сапалық мәліметтерін салыстыра отырып, оның барлық рефлексивтілік
факторлары бойынша белгіленіп анықталды. Атап айтқанда, бақылау тобын
құраған 55 зерттелушілерге жұргізілген рефлексивтілік факторларының ішінен
«Ассоциациялар еркіндігі» бойыша алғашқы алынған эмперикалық
мәліметтерді сандық және сапалық тұрғыда интерпретациялау барысында 25,8
% пайызы «жоғары» көрсеткішті көрсетсе, орташа көрсеткіші 19,3 % пайызын,
ал төменгі көрсеткіші – 54,9 % пайызды қамтыды.
Айқындаушы экспериментте бақылау тобын құраған 55 зерттелушілерден
алынған алғашқы рефлексивтілік факторларының ішінен «Тәуекелге
бейімділік» (интеллектуалдық қиындықтар жағдаяттарында жан-жақты, әрі
шығармашылық ойлай алуы) бойынша 17-і (31%), яғни жоғарғ,ы көрсеткішті
көрсетсе, 15 зерттелуші (27 %) пайыздық «орташа» деңгейді көрсетті, 23
респонденттің 42% -ы төмен пайыздық көрсеткішті көрсетті.
Бақылау тобын құраған 55 зерттелушілерден алынған рефлексивтілік
факторларының ішінен «білімге құмарлық» (интеллектуалдық мотивацияның
болуы) бойынща 30 зерттелушінің 55% -ы пайыздық «жоғары» көрсеткішті
101

көрсетсе, 10 зерттелушінің 18%-ы «орташа» деңгейді көрсетті, 15
зерттелушінің 27% -ы пайызы «төмен» пайыздық көрсеткішті қамтыды.
Бақылау тобын құраған 55 зерттелушіден алған мәліметтерге сүйенсек,
қиындық (қиылыстыру қабілеттілігі, әрқилы бағдарламаларды жасай алу
іскерлігі) факторы бойынша 11 зерттелушінің 20% -ы пайыздық «жоғары»
көрсеткішті көрсетсе, 15 зерттелушінің 27%-ы «орташа» деңгейді көрсетті, 29
зерттелушінің 53% -ы пайызы «төмен» пайыздық көрсеткішті қамтыды.
Анықтаушы эксперименттегі Е.Е.Туниктің “Жеке тұлғаның креативті
интеллектісін диагностикалау» тесті бойынша 2017-2018 оқу жылындағы
эксперимент тобын құраған 57 зерттелушілерден алынған рефлексивтілік
факторларының ішінен «Ассоциациялар еркіндігі» бойыша алынған
эмперикалық мәліметтерді сандық және сапалық тұрғыда интерпретациялау
барысында 26,5 % пайызы «жоғары» көрсеткішті көрсетсе, орташа көрсеткіші
16,2 % пайызын, ал төменгі көрсеткіші – 57,3 % пайызды қамтыды.
Айқындаушы экспериментте тобын құраған 57 зерттелушілерден алынған
рефлексивтілік
факторларының
ішінен
«Тәуекелге
бейімділік»
(интеллектуалдық қиындықтар жағдаяттарында жан-жақты, әрі шығармашылық
ойлай алуы) бойынша 19-і (27,9%), яғни жоғарғ,ы көрсеткішті көрсетсе, 17
зерттелуші (25 %) пайыздық «орташа» деңгейді көрсетті, 32 респонденттің
47,05% -ы төмен пайыздық көрсеткішті көрсетті.
Эксперимент тобын құраған 57 зерттелушілерден «Білімге құмарлық»
(интеллектуалдық мотивацияның болуы) бойынща 39 зерттелушінің 57% -ы
пайыздық «жоғары» көрсеткішті көрсетсе, 14 зерттелушінің 21%-ы «орташа»
деңгейді көрсетті, 15 зерттелушінің 27% -ы пайызы «төмен» пайыздық
көрсеткішті қамтыды.
Эксперимент тобын құраған 57 зерттелушіден алған мәліметтерге
сүйенсек, қиындық (қиылыстыру қабілеттілігі, әрқилы үйлесімдерді жасай алу
іскерлігі) факторы бойынша 22 зерттелушінің 32,1% -ы пайыздық «жоғары»
көрсеткішті көрсетсе, 19 зерттелушінің 27,9%- «орташа» деңгейді көрсетті, 27
зерттелушінің 40% пайыздық «төмен» пайыздық көрсеткішті қамтыды. Сондайақ, білімге құмарлық, қиындық, қиылыстыру қабілеттілігі, әрқилы
бағдарламаларды жасай алу іскерлігі бойынша алынған жиілену шамасыбақылау тобында алынған мәлімеметтер эксперимент тобына қарағанда
алынған нәтижелерінің көрсеткіштері төмендеу болып келеді.
Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның креативті интеллектісін диагностикалау»
бойынша рефлексиялық бағалаушылық компоненттерінен болашақ бастауыш
сынып мұғалімдерінің шығармашылық –рефлексиялық - бағалаушылық
деңгейін анықтауда топтардың жоғары, орташа, төмен деңгейлері анықталып,
төмендегідей нәтижелері алынды (кесте 11).
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Кесте 11 – Анықтаушы эксперименті бойынша 2017-2018 оқу жылындағы
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің «Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның
креативті интеллектісін диагностикалау» тестінен алынған креативтіліктің 4
факторының пайыздық көрсеткіштері (%)
Рефлексивтілік
факторы
Ассоциациялар еркіндігі
Тәуекелге бейімділік
(интеллектуалдық
қиындықтар
жағдаяттарында
жанжақты,
әрі
шығармашылық
ойлай
алуы)
Білімге құмарлық
(интеллектуалдық
мотивацияның болуы)
Қиындық
(қиылыстыру
қабілеттілігі,
әрқилы
бағдарламаларды жасай
алу іскерлігі)

Бақылау тобы (55 студент)

Эксперименттік топ (57
студент)
Ж
О
Т
18
11
39
(26,5%)
(16,2%)
(57,3 %)
19
17
32
(27,9%)
(25 %)
(47,05%)

Ж
16
25,8%
17
(31%)

О
12
19,3 %
15
(27 %)

Т
34
54,9 %
23
(42%)

30
(55%)

10
(18%)

15
(27%)

39
(57%)

14
(21%)

15
(22%)

11
(20%)

15
27%

29
53 %

22
(32,1%)

19
(27,9 %)

27
(40%)

Аталмыш рефлексивтік факторларының көрсеткішіндегі қиялдауды
ассоциациялар еркіндігі мен байланыстырдық – ол құбылыстар арасында
байланысты орнату кезінде олардың біреуі екінші ассоциацияның пайда
болуын туындатады. Ассоциациялар еркіндігі негізінде мұғалім мәселені шешу
үрдісінде алыс ассоциацияларды таба алады, сөйтіп бұрында байланыспаған
идеялар
арасында
ассоциацияларды
орнату
негізінде
мәселені
шығармашылықпен шешеді.
Сонымен, зерттеуде тұлғаның интеллектуалдық әлеуетінің дамуын мына
жайттардан көруге болады: еркін ассоциациялау; міндеттерді шешу барысында
жауап табу қабілеттілігінде көрінетін интеллектуалдық дамуының белгілі бір
деңгейі тән болса; қиылыстыру қабілеттілігінен (ортақ оймен біріктірілген
әрекеттер жиынтығын модельдеу, әрқилы үйлесімдерді жасай алу іскерлігі);
интеллектуалдық қиындықтар жағдаяттарында жан-жақты, әрі шығармашылық
ойлай алуы; сонымен қатар интеллектуалдық мотивацияның болуы.
Зерттеуіміздің феномені жоғарыда атап өткеніміздей, өзгеруге және дамуға
қабілетті, яғни осы үрдіске әсер ететін психологиялық тетіктерді жете зерттеп
қарастырдық.
Анықтаушы эксперимент бойынша 2017-2018 оқу жылындағы бақылау
және эксперимент тобындағы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның креативті интеллектісін диагностикалау»
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тестінен алынған креативтіліктің 4 факторының пайыздық көрсеткіштерінің
диаграммасы төмендегі суретте айқын көрсетілген (сурет 24).

Қиындық ( қиылыстыру қабілеттілігі,
әрқилы бағдарламаларды жасай алу
іскерлігі

Білімге құмарлық (интеллектуальдық
мотивацияның болуы)

төмен
орта

Тәуекелге бейімділік(
интеллектуальдылық қиындықтар
жағдаяттарында жан-жақты, әрі
шығармашылық ойлай алуы

жоғары

Ассоцациялар еркіндігі

0

10

20

30

40

50

60

Сурет 24 - Анықтаушы эксперимент бойынша 2017-2018 оқу жылындағы
бақылау тобындағы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің Е.Е.Туниктің
«Жеке тұлғаның креативті интеллектісін диагностикалау» тестінен алынған
рефлексивтіліктің төрт факторының пайыздық көрсеткіштерінің диаграммасы
Анықтау экспериментінің көрсеткіштерін жоғары, төмен, орта деңгейлері
негізінде өлшемдері алынып, екі зерттелуші топтардың салыстырмалы
диаграммалары келтірілген (сурет 24). Онда байқағанымыздай, бақылау және
эксперимент топтарындағы айырмашылықтар көп емес. Зерттеу барысында
алынған көрсеткіштер бақылау және эксперименттік топтарда болашақ
бастауыш сынып мұғалімдерініңрефлексивтік бағалауы мен шығармашылық
ойлауының әлі де қалыптаспағандығын көрсетті.
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Қиындық (қиылыстыру қабілеттіліг,
әрқилыбағдарламаларды жасай алу
іскерлігі

төмен
орташа

Білімге құмарлық (интеллектуальдық
мотивацияның болуы)
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Сурет 25 – Анықтаушы эксперимент бойынша 2017-2018 оқу жылындағы
эксперименттік топтағы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің Е.Е.Туниктің
«Жеке тұлғаның креативті интеллектісін диагностикалау» тестінен алынған
креативтіліктің төрт факторының пайыздық көрсеткіштерінің диаграммасы
Айқандаушы эксперименттік зерттеудің 4-кезеңінде өзін-өзі танытатын
тұлғаның интеллектуальды әлеуметін қалыптастыруда ІТ арқылы меңгеруге
болатын кәсіби мәнді қасиеттерін зерттедік.
Бұл кезеңде студенттердің көпмәнді тұлғалық ерекшеліктерін анықтайтын
А. Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті қолданылды.
Бұл тест бойынша айқындаушы эксперименттен алынған орта арифметикалық
көрсеткіштер 12 -кестеде көрсетілген (кесте 12).
Кесте 12 - Айқындаушы экспериментте анықталған студенттерінің өзін-өзі
таныту параметрлерінің орта арифметикалық көрсеткіштері

5,5
3,5

5,9
4,9

5,4
3,4

5,4
4,4

Креативтілік

5,7
4,7

Қарым-қатынас
Танымдық
қажеттіліктер

6,2
5,2

Ақпаратты
қабылдау

Өзіне
сензитивтілік

6,5
4,5

Спонтандылық

Мінез-құлық
икемділігі

Айқындаушы эксперимент (БТ)
Айқындаушы (ЭТ)

Өзін-өзі дамыту параметрлері

Құндылықтық
бағдарлар

Эксперимент түрлері

3,7
4,6

Біз бұл тестінің өз зерттеу мақсатымызға сәйкес интеллектуальды әлеуетін
ІТ арқылы анықтауда өзін-өзі танытуға болатын кәсіби мәнді қасиеттері
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деңгейінің қасиеттерінің ерекшеліктерін анықтайтын 8 шкаласы - құндылықтық
бағдарлар, мінез-құлық икемділігі, сензитивтілік, спонтандылық, ақпаратты
қабылдау, карым-қатынас, танымдық қажетіліктер мен креативтілік шкалалары
бойынша зерттеу жүргіздік.
А. Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті бойынша
алынған нәтижелерге негізделе отырып, біз зерттелуші бақылау және
эксперимент тобы студенттерінің айқындаушы экспериментте анықталған өзінөзі дамыту деңгейінің пайыздық мөлшерін таптық. Біз алдымен бақылау тобы
студенттерінен алынған эмперикалық мәліметтерінің нәтижелерін келесі
кестеде көрсетілді (кесте 13).
Кесте 13 - Айқындаушы экспериментте бақылау тобы (55) студенттерінен ІТ
арқылы интеллектуалды әлеуетін анықтауда өзін-өзі дамытуға болатын кәсіби
мәнді қасиеттері деңгейінің % пайыздық мөлшері
Шкалалар

1. Мотивациялық құндылықтық
бағдарлар
2. Мінез-құлық икемділігі
3. Өзіне сензитивтілік
4. Спонтандылық
5. Ақпаратты қабылдау
6. Қарым-қатынас
7. Танымдық қажеттіліктер
8. Креативтілік
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%
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Деңгейі
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%
саны
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32,8
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34,5
28
22
32
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38
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Сурет 26 - Айқындаушы экспериментте бақылау тобының 2-курс
студенттерінің ІТ арқылы интеллектуальды әлеуетін анытқтауда өзін-өзі
дамытуға болатын кәсіби мәнді қасиеттері деңгейінің пайыздық мөлшерінің
гистограммасы
Айқындаушы экспериментте бақылау тобы зерттелушілердің өзін-өзі
дамытатын тұлғаның интеллектуальды әлеуетін қалыптастыруда ІТ арқылы
меңгеруге болатын кәсіби мәнді қасиеттерін сипаттамаларының нәтижелерінің
талдауы көрсеткендей, олардың 43,6 %
«мотивациялық құндылықтық
бағдарлар» шкаласы бойынша
төмен нәтижеге ие болып, олардың
құндылықтары өзін-өзі жетілдеретін тұлға құндылықтарына әлі де сәйкес
келмейтіндігін білдірді. Бақылау тобы зерттелушілердің 32,8 % өзін-өзі
дамытатын тұлға құндылықтарын жартылай бөліссе, ал тек 23,6 % мұндай
құндылықтарды жоғары қабылдайтынын көрсетті. Ал, экспенимент тобы
зерттелушілердің өзін-өзі дамытатын тұлғаның интеллектуальды әлеуетін ІТ
арқылы меңгеруге болатын кәсіби мәнді қасиеттерін сипаттамаларының
нәтижелерінің талдауы көрсеткендей, олардың 44 %
«мотивациялық
құндылықтық бағдарлар» шкаласы бойынша төмен нәтижеге ие болып,
олардың құндылықтары өзін-өзі жетілдеретін тұлға құндылықтарына әлі де
сәйкес келмейтіндігін білдірді. Бақылау тобы зерттелушілердің 30 % өзін-өзі
дамытатын тұлға құндылықтарын жартылай бөліссе, ал тек 26 % мұндай
құндылықтарды жоғары қабылдайтынын байқауға болады.
Айқындаушы экспериментте бақылау тобы зерттелушілердің «Мінезқұлық икемділігі» шкаласы бойынша алынған нәтижелерден, олардың 38,1%
бұл шкаладан төмен балл алып, өзгермелі жағдаяттарда өздерінің тез және
адекватты жауап беру және ІТ интеллектуальды әлеуетінің бейімделу
қабілеттерінің төмендігін білдірді. Зерттелушілердің 34,5 % мұндай
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қабілеттердің орташа деңгейін, ал 27,2% жоғары деңгейде қалыптасқандығын
көрсетті. Ал, айқындаушы эксперимент тобы зерттелушілердің «Мінез-құлық
икемділігі» шкаласы бойынша алынған нәтижелерден, олардың 49% бұл
шкаладан төмен балл алып, өзгермелі жағдаяттарда өздерінің тез және
адекватты жауап беру және ІТ интеллектуальды әлеуетінің бейімделу
қабілеттерінің төмендігін білдірді. Зерттелушілердің 37 % мұндай қабілеттердің
орташа деңгейін, ал 14% жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетті.
Айқындаушы
экспериментте
бақылау
тобы
зерттелушілердің
«Сензитивтілік» шкаласы бойынша 50% студенттер төмен деңгейді көрсетті.
Бұл олардың рефлексияға, өз сезімдері мен қажеттіліктерін анықтау қабілетінің
төмендігін білдіреді. 28% зерттелушілер берілген шкала бойынша орташа
көрсеткіштер көрсетсе, ал 22%- да рефлексия жоғары болды. Ал, айқындаушы
экспериментте эксперимент тобы зерттелушілердің «Сензитивтілік» шкаласы
бойынша 54% студенттер төмен деңгейді көрсетті. Бұл олардың рефлексияға, өз
сезімдері мен қажеттіліктерін анықтау қабілетінің төмендігін білдіреді. 30%
зерттелушілер берілген шкала бойынша орташа көрсеткіштер көрсетсе, ал 16%да рефлексия жоғары көрсеткішті көрсетті.
Айқындаушы
экспериментте
бақылау
тобы
зерттелушілердің
«Спонтандылық» шкаласы бойынша 62% студенттер төмен көрсеткіштерді
көрсетіп, өздерінің жаңа жағдаяттарға адекватты жауап қайтара алмау
ерекшелігін, ал 22 % орташа деңгейін және 16 % студенттер бұл қабілеттің
жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетті. Мұның өзі олардың алдын-ала
ойластырылмаған мінез-құлық тәсілдерін көрсете білу, өзін-өзі білдіру мен
көрсетудегі ашықтықты, эмоционалдылықты білдіреді. Ал, айқындаушы
экспериментте эксперимент тобы студенттер 52,7% төмен көрсеткіштерді
көрсетіп, өздерінің жаңа жағдаяттарға адекватты жауап қайтара алмау
ерекшелігін, ал 26,3 % орташа деңгейін және 21 % студенттер бұл қабілеттің
жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетті. Мұның өзі олардың алдын-ала
ойластырылмаған мінез-құлық тәсілдерін көрсете білу, өзін-өзі білдіру мен
көрсетудегі ашықтықты, эмоционалдылықты танытады.
Айқындаушы экспериментте бақылау тобы зерттелушілердің «Ақпаратты
қабылдау» шкаласы бойынша 38 % студенттер төмен балл жинауы олардың өз
ашуы, ызасы мен агрессивтілігін адамдарға табиғатынан тән касиет деп
қабылдау қабілетінің төмендігін, 32 % бұл қабілеттер орташа деігейде көрініс
тапса, қалған 30% өз агрессиясын қабылдауда жоғары деңгейді көрсетті.
Айқындаушы экспериментте экспериент тобы зерттелушілердің «Ақпаратты
қабылдау» шкаласы бойынша 42,3 % студенттер төмен балл жинауы олардың
ақпарттаты қабылдаудағы когнитивтілікке тән таңымдық касиет деп қабылдау
қабілетінің төмендігін, 33,3 % бұл қабілеттер орташа деңгейде көрініс тапса,
қалған 24,5% ақпаратты қабылдауда жоғары деңгейді көрсетті.
Айқындаушы экспериментте бақылау тобы зерттелушілердің «Қарымқатынас» шкаласы бойынша 49% студенттердің терең әрі тығыз субъектсубъектілік қарым-қатынасты орнатуға қабілеттерінің төмендігін білдірсе, 31 %
студенттерде бұл қабілет жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетті. Ал 20
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%-нда
контакттылықтың
орташа
деңгейін
көрсетті.
Айқындаушы
экспериментте эксперимент тобы зерттелушілердің «Қарым-қатынас» шкаласы
бойынша 44% студенттердің терең әрі тығыз субъект-субъектілік қарымқатынасты орнатуға қабілеттерінің төмендігін білдірсе, 36,8 % студенттерде
бұл қабілет жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетті. Ал 19,2 %-нда
контакттылықтың орташа деңгейі анықталды.
Айқындаушы экспериментте бақылау тобы респонденттерінің 40%
«Танымдық қажетіліктер» шкаласынан, ал 52% «Креативтілік» шкаласынан
төмен балл алуы олардың ІТ-ға деген төмен шығармашылық қызығушылығын
білдірді. 38 % студенттер орташа қызығушылықты, ал тек 22 % таным мен 18%
шығармашылыққа жағымды қатынас пен сыртқы орта туралы білімерді алуға
талпынысты, олардың тұлғаларының шығармашылық бағыттылығын көрсетті.
Айқындаушы экспериментте эксперимент тобы зерттелушілерінің 54,4%
«Танымдық қажетіліктер» шкаласынан, ал 63,6% «Креативтілік» шкаласынан
төмен балл алуы олардың ІТ-ға деген төмен шығармашылық қызығушылығын
білдірді. 28 % студенттер орташа қызығушылықты, ал тек 28 % таным мен
29,83 % шығармашылыққа жағымды қатынас пен сыртқы орта туралы білімерді
алуға талпынысты, олардың тұлғаларының шығармашылық бағыттылығын
танытты.
Айқындаушы экспериментте А. Маслоудың «Өзін-өзі дамыту
мүмкіндіктерін бағалау» тесті бойынша алынған нәтижелерге негізделе
отырып, біз зерттелуші эксперимент тобы студенттерінің айқындаушы
экспериментте анықталған өзін-өзі дамыту деңгейінің пайыздық мөлшерін
қарастырайық. Айқындаушы экспериментте эксперимент тобы студенттерінен
алынған эмперикалық мәліметтерінің сандық және сапалық көрсеткіштері
келесі кестеде көрсетіледі (кесте 14).
Кесте 14 - Айқындаушы экспериментте эксперимент тобы (57) студенттердің ІТ
арқылы интеллектуалды әлеуетін анықтауда өзін-өзі дамытуға болатын кәсіби
мәнді қасиеттері деңгейінің % пайыздық мөлшері
Шкалалар

1. Мотивациялық құндылықтық
бағдарлар
2. Мінез-құлық икемділігі
3. Өзіне сензитивтілік
4. Спонтандылық
5. Ақпаратты қабылдау
6. Қарым-қатынас
7. Танымдық қажеттіліктер
8. Креативтілік
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Сурет 27 - Айқындаушы экспериментте эксперимент тобының 2-курс
студенттерінің ІТ арқылы интеллектуальды әлеуетін анытқтауда өзін-өзі
дамытуға болатын кәсіби мәнді қасиеттері деңгейінің пайыздық мөлшерінің
гистограммасы
Қорытындылай келе, айқындаушы экспериментте алынған алғашқы
тәжірибелік мәліметтерді интерпретациялау кезінде алынған көрсеткіштер
бойынша бақылау және эксперименттік топтарда студенттердің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетінің анытқтауда өзін-өзі дамытуға болатын кәсіби мәнді
қасиеттерінің әлі де болса қалыптаспағандығын көрсетті.
Диагностикалау барысында анықтау экспериментінің мақсатына сәйкес
жүргізілген сауалнама және қолданылған әдістемелер нәтижесі оқу, оқудан тыс
әрекеттер негізінде бақылау және эксперименттік топтардың арнайы өлшемдері
бойынша анықтаушы эксперимент бойынша ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетінің қалыптасу деңгейлерінің көрсеткіштері төмендегідей анықталды.
Танымдық компоненті бойынша тұлғалық-бағдарлы (студенттердің IT
арқылы интеллекуталды әлеуетін қалыптастырудағы ақпараттық ІТ-ға
қызығушылығы, білімі, АТ қолданудың маңызы) бақылау тобында 29% жоғары, 30% – орта,
41% – төмен болса, ал эксперимент тобында
студенттердің тұлғалық-бағдарлы деңгейі 26%- жоғары, 31% - орта, төмен
деңгей көрсеткіші 43% құрайды.
Мотивациялық компонент, өлшемі – мотивациялық-құндылықтық
(нәтижесі ІТдың білім мазмұнын тереңдетуге мүмкіндік беруі; меңгерген
ақпараттық технологиялық білімді жаңа білім алуда пайдалануы) деңгейі
бойынша бақылау тобы студенттерінің 60% - жоғары, 16% – орта, 24% – төмен
болса, ал эксперимент тобында студенттердің мотивациялық-құндылықтық
деңгейі 59%- жоғары, 21% - орта, төмен деңгей 23% көрсетеді.
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Процессуалды-бағалаушылық
деңгейі
бойынша
бақылау
тобы
студенттерінің 29% - жоғары, 23 – орта, 48% – төмен деңгейде, ал эксперимент
тобында студенттердің тұлғалық табыстылық деңгейі 32%- жоғары, 19% - орта,
төмен деңгей көрсеткіші 49% көрсетеді.
Сонымен болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT арқылы
интеллекуталды әлеуетін қалыптасуын анықтайтын тұлғалық-бағдарлы,
мотивациялық-құндылықтық, процессуалды-бағалаушылық
үш деңгейдегі
көрсеткіштеріне сүйене отырып, орташа пайыздың көрсеткіштері анықталды:
ол бақылау тобында 24% - жоғары, 47% - орта, 27% - төмен деңгейде болса, ал
эксперименттік топта 27% - жоғары, 49% - орта, 24% - төмен деңгейді көрсетеді
(кесте 15).
Кесте 15 – Анықтау эксперименті бойынша ІТ арқылы интеллектуалды
әлеуетінің қалыптасу деңгейлері (%)
Өлшемдері
Тұлғалық-бағдарлы
өлшемі
бойынша
(студенттердің IT арқылы интеллекуталды
әлеуетін қалыптастырудағы ақпараттық ІТ-ға
қызығушылығы, білімі, АТ қолданудың маңызы)
Мотивациялық-құндылықтық өлшемі бойынша
(нәтижесі ІТдың білім мазмұнын тереңдетуге
мүмкіндік
беруі;
меңгерген
ақпараттық
технологиялық білімді жаңа білім алуда
пайдалануы)
Процессуалды-бағалаушылық өлшемі бойынша
(АТ талдау, өңдеу, жинақтау, қолдану білігі;
креативтілікпен және рефлексиялық пайдалану
білігі)
Орташа көрсеткіш
Ескерту - Ж-жоғары, О-орта, Т-төмен

Ж

БТ
О

Ж

ЭТ
О

Т

Т

29%

30%

41%

26%

31%

43%

60%

16%

24%

56%
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29%

23%
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32%

19%

49%

24%
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27%

27%

49%

24%

Демек, анықтау эксперименттің мәліметтері мен нәтижелерінен болашақ
бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетінің
деңгейінің төмендігі яғни студенттердің болашақ маманның ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруға
бағытталған оқу-тәрбие
жұмыстарының жеткілікті дәрежеде жүргізілмегендігін байқадық.
Сондықтан студенттердің рефлексивті әрекет тәсілдерін меңгеруі; нақты
өмірлік міндеттерді шешу тәжірибесін меңгеру ретінде үйретуі;
функционалдық қабілеттері мен жауапкершілікті өсіру ретінде дамытуы қажет.
Өйткені кәсіби білім алу үрдісінде ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыру теорияны практикамен ұштастыра отырып пайдалана алуымен
ІТ меңгеруге бағытталған интеллектуалды қабілетілігі тәжірибесі қалыптасады.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT арқылы интеллекуталды әлеуетін
қалыптастырудағы танымдық компонентіндегі ақпараттық ІТ - ға
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қызығушылығы, білімі, құндылық қатынастың болуы өлшеміндегі
көріністердегі көрсеткіштер ақпараттық технологияны қолданудың маңызы мен
қажеттілігін түсінуімен, оқу қызметтерінде ақпараттық сауаттылықтың
қажеттілігін түсінуімен, АТ-ға қызығушылықтың болуымен, интеллектуалды
әлеуетті қалыптастыру арқылы білім сапасын арттырудың маңызын түсінуімен
негізделеді.
Кесте 16 – Анықтау эксперименті бойынша студенттердің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетінің анықталған деңгейлері (%)
Деңгейі
Жоғары
Орта
Төмен

Бақылау тобы
24%
47%
27%

Эксперименттік топ
27%
49%
24%

Анықтау экспериментінің нәтижелері мынаны көрсетті: болашақ бастауыш
сынып мұғалімдерінің қай пәннен болсын (қанша пән бойынша) даяр білім
алғанмен, алған «жеке» білімдерін, іскерліктерін басқа пәнді оқыған кезде, сол
сияқты тәжірибеде ІТ қолдануға қиналады, олардың өз бетімен ойлауы, алған
білімді ұқсас немесе жаңа жағдайға көшіру іскерлігі жетіспейді деп айтуға
болады (сурет 14).
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50%
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27%
24%

30%

Жоғары
Орта
Төмен

20%
10%
0%
Бақылау тобы

Эксперименттік топ

Сурет 28 - Анықтау экспериментінің көрсеткіші
Бұл диаграммадан байқағанымыз, бақылау және эксперимент
топтарындағы айырмашылықтар көп емес.
Қорыта келгенде, айқындаушы экспериментінде жоғары оқу орны
жағдайында болашақ бастауыш сынып мұғалімі ретінде студенттердің жаңа
ақпараттық ІТ-ды қолдануына байланысты интеллектуалды әлеуеті туралы
алғашқы мәліметтеріне сүйене отырып,
өзін-өзі дамытудың жолдарын
анықтап, сонымен бірге болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
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интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың моделінің үш компоненттері
(таңымдық-мотивациялық, процессуальды) бойынша олардың ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуеті деңгейлерін (төмен, орта, жоғары) айқындалды.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың компоненттері, өлшемдері мен деңгейлерін
анықтаудағы қажеттілік осы саладағы өз білімін үнемі толықтырып тұруға,
біліктілігін ұштауға, жалпы ой-өрісін кеңейтуге деген талпынысы арқылы
көрінеді. Жеке тұлғаның белсенділігінің тәжірибесі құндылық бағытбағдарларында бекіп, олар жеке тұлғаның белгілі бір іс-әрекетке іштей
даярлығын сипаттап, креативтіліктің, интеллектінің, жеке қасиеттерінің
тұрақты болуына жағдай жасайды.
Осылайша, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың компоненттері, өлшемдері мен деңгейлері
танымдық компоненті деп біз тұрақты танымдық жиынтығын түсінеміз, бұл өз
кезегінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастыруды қамтамасыз етеді.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастырудың
мотивациялық
компоненті
білімдер
қаншалықты
қорытындыланғанымен, олар сандық сипаттан (құбылыстар, деректер,
объектілер мен үрдістер туралы мәліметтерден) сапалық сипатқа (қағидалар,
әдістер, әдіснамалар туралы мәліметтерге) қаншалықты көшкенімен
сипатталады.
Проссецуалды компоненті интеллектуалды үйлестіру қабілеттілігі,
ассоциациялық ойлау шеберлігі өлшемімен алынды. Интеллектуалды әлеуетті
қалыптастырудағы жоғарыда аталған компоненттері шартты қисынды
өлшемдерді іріктеудің негізіне айналды.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуальды әлеуетін ІТ
арқылы қалыптаструдың бастапқы диагностикасы әлеуметтік-кәсіби іс-әрекетке
жүйелі дайындығын қалыптастырудың тиімділігін анықтауға және осы
бағыттағы тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарының келесі кезеңдерін іске
асыруға мүмкіндіктер береді.
Сонымен диагностиканың негізігі мақсаты әртүрлі салалардағы әрекеттер
факторларының ІТ-ды қолдану арқылы белсенділігі, ақпараттарды талдау,
өңдеу, жинақтау, қолдану білігі; ақпараттық ІТды оқу қызметтерінде
креативтілікпен пайдалану білігі, кәсіби іс-әрекетте шығармашылықпен
орындау іс-әрекетінің әлеуметтік-педагогикалық жұмыстардың әдіснамасы
мен әдістемесінің жасаудың ғылыми негіздерін құру болып табылады.
3.2 Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың әдістемесін жүзеге асыру
Интеллектуалды әлеуетті тұлға – адамгершілік және ұлттық
құндылықтарға негізделген жаңа және арнайы мамандандырылған білім
көздерін жоғары дәрежеде игеру арқылы пайда болған білім, білік,
құзыреттерді өзінің, ұлты мен Отанының мүддесіне жарата алатын азамат.
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Қазіргі өмірдің шынайылығы мектептің түлегін даярлаудың кез келген
бағыты бойынша тұрақты дербес кәсіби білім беру іс-әрекетіне дайын болуы
тиіс. Еңбек нарығының серпінді өзгеруі, жаңа ақпараттық ІТдың пайда болуы,
үлкен деректер қорының жинақталуы тек білімді қажет етпейді, атап айтқанда
жаңадан пайда болатын кәсіби қауіпқатерлерге жауап беру, үлкен көлемде
ақпаратпен жұмыс жасау қабілетін талап етеді. Білім берудің негізгі міндеті
өзін-өзі дамыту, өзін-өзі өркендету және инновацияға қабілетті маманның
шығармашылық тұлғасын қалыптастыру болып табылады.
Педагог Крылова Н.Б. болашақ маманның интеллектуалды әлеуетін жүзеге
асыру барысында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің мәдениетін
қалыптастырудың ең қажетті талаптары мен шарттарын анықтайды. Оларды үш
сипаты жіктеп көрсетуге болады:
«Әлеуметтік жетілу» сипаты. Демократиялық тәрбиені, мұғалімнің саяси
мәдениетін ойлау мен әрекет стереотиптерінен де жоғары тану амалдары
ретінде қарастыру: Отанға деген құрметі, халық үшін қызмет етуі,
отансүйгіштігі,
толеранттылығы,
азаматтығы,
қоғамдық
істерге
қызығушылығы, тұрақты ғылыми дүниетанымы, сынға төзімді қарымқатынасы,
өзгерістерге дайындығы, әлеуметтік өзгеріс мұқтаждықтарын терең түсіну,
күнделікті
өмірдегі
ұйымдастырушылық,
тәрбиелік,
шаруашылық
жұмыстарына қатысты іскерлігі, әлеуметтік мәселелерді шешуде технократтық
тәсілден де тиімді жолдарды қолдана алуы.
«Жоғары кəсібилік, іскери жəне интеллектуалды қасиеттер» сипаты.
Интеллектуалды ізденіс әлеуметтік және іскери жетілгендіктің критерийлері
ретінде қарастырылады: біліктілік, кәсіби шеберлік, сапалы жұмыс істеуге
талпынысы, жоғары кәсібилігі үшін сұраныс, тапсырылған іске деген
жауапкершілік сезімі, жеке даралығы, еңбекке деген саналы қатынасы, еңбекте
үлгілі бола алу қабілеті, гуманитарлы ғылым жүйесіндегі, яғни психология,
педагогика салаларындағы терең білімі, еңбекті ұйымдастыра алуы,
ынталандыруы, озық тәжірибені, оқытудың инновациялық ІТ-ды игеруі,
болашағын жоспарлай алу іскерлігі, кәсіби деңгейдің өсуінде, білім
жаңаруында, ғылым саласының кеңеюінде алдағы өмірді болжай алу іскерлігі,
ұйымдастырушылық қабілеті, жетістігіне салауатты түрде қанағаттана алуы,
тәртіптілік, төзімділік, ізденушілік қабілеті, дарындарды қолдай алу қабілеті.
«Рухани мəдениет, адамгершілік бейнесі» сипаты: Қатал адамгершілік
пікірлері, қоғамдағы демократизм, мінез ашықтығы, мейірімділігі, адамдармен
жұмыс істей алу қабілеті, сезгіштігі, адамдарға көңіл бөле алуы және сене білуі,
оларды өз ісіне сендіре білуі, моральды саулығы, адалдығы, табандылығы,
шыншылдығы, қарапайымдылығы, сыпайылығы, еркіндік қасиеті, сөзі мен
ісіндегі тұтастығы, өзінің жеке мүдделерін қоғамдық мүдделерге бағындыра
алуы, белсенділігі, саналы ойлай алатындығы, өзінен талап ете алушылығы,
тәртіптілігі, кеңес бере алуы, қоғамның рухани өміріне белсене араласуы,
тұлғаның интеллектуалдық әлеуеті, бірлескен жұмысқа қабілеттілігі, пікірталас
барысындағы жоғары мәдениеттілігі, адамгершілік қабілеті, мәдени
дүниетанымының кеңдігі, эрудициясы, дамыған өнегелік талғамы.
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Жоғарыда аталған қасиеттер жинала келе болашақ мұғалімнің бейнесін
танытады және интеллектуалды әлеуеттің негізгі өзегін, контурын құрайды.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің сапасын құрайтын әлеуметтік
қасиеттердің құрылымын жіктеп көрсетуге болады:
- Тұлғаның мүддесі мен білім жүйесі оның дүниетанымын сипаттайды;
- Сендіру-пайымдау
жүйесі
болашақ
мұғалімнің
мәдениетінің
дүниетанымдық деңгейін танытады;
- Жоғары дамыған қабілеттері мен іскерлік жүйесі арқылы тұлға өзінің
тәжірибедегі барлық әрекеттерін сәтті, жетістікпен орындай алады;
- Жеке-дара мінез-құлық нормалары мен бойына сіңген қызметтік әдістер
жүйесі тұлғаның әлеуметтік мінез-құлқын, жүріс-тұрысын реттеу, тәртіпке
келтіру деңгейін бейнелейді;
- Әлеуметтік сезімдер жүйесі іс-әрекеттің және тұлғаның мінез-құлқының
үрдісін, барысын уайымдау негізінде қалыптасатын және эмоционалды
белсенділікте 5 байқалатын эмоционалды мәдениет деңгейін танытады.
Болашақ
бастауыш
сынып
мұғалімдерінің
сапасы
тұлғаның
интеллектуалды әлеуетінің интегралды көрсеткіші ретінде құрамындағы
барлық құрамдастарымен өзара байланыста біртұтастықта болады.
Интеллектуалды әлеуеті дамыған мұғалімнің мәдениетінің көрсеткіші
ретінде біздің ойымызша, негізінен дүниетаным кеңдігі, зияткерлігі мен
бағыттылығы, өзін басқару, дүниені тану бағыты мен оны қалыптастыру
деңгейі, әлеуметтік белсенділік дәрежесі, әлеуметтік мінез-құлық нормалары,
түрлі қызмет әдістерін меңгеру деңгейі, іскерлігі, қабілеттері, эмоционалды
сезімдерін білдіре алу шеберлігі, интуиция да мұғалімнің мәдениетінің
көрсеткіші бола алатын сияқты [168]. Басқаша айтатын болсақ, интеллектуалды
әлеуеті дамыған мұғалімнің мәдениетінің көрсеткіші – бұл еңбек мәдениеті мен
сезім мәдениетін құрамдастықтары.
Біз, қалыптастыру эксперименті барысында өзіміздің әдістемелік кешенді
бағдарламасын жүзеге асырдық. Олар:
- «Ақпараттық ІТ негіздері» атты арнайы курс бағдарламасы;
- «Интеллектуалды карта» құрастыру ережелері;
- «арқылы интеллектуалды әлеуетті қалыптастыру негіздері» атты оқуәдістемелік құрал.
Қалыптастыру
эксперименті
бойынша
жүргізілген
әдістеменің
әрқайсысының мазмұнымен таныстырып өтеміз.
Пəнді оқытудың мақсаты:болашақ мұғалімдерде бастауыш мектепте
бағдарламарын ұйымдастыру барысында қажет болатын білім, білік және
дағдыларды қалыптастыру.
Курсты оқытудың негізгі міндеті:
- қоғамның қазіргі даму кезеңіндегі әлеуметтік сұранысына сай бастауыш
сыныптар мұғалімінің кәсіби даярлығының сапалық деңгейін көтеру болып
табылады.
- кіші жастағы мектеп оқушыларына пәндерді оқыту барысын
ұйымдастырумен байланысты кәсіби білім мен біліктер қалыптастыру;
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- оқушылардың ақпараттық мәдениетін және алгоритмдік ойлауын
қалыптастырудың барысы мен оның нәтижелерін зерттеу.
Кесте 17 - «Бастауыш білім берудегі ІТ негіздері» атты арнайы курс
бағдарламасының мазмұны
Тақырыбы
ІТ-ды бастауыш
мектепте
қолданудың
теориялық
негіздері
ІТ-ды
қолданудағы
дидактикалық
мүмкіндіктері
ІТ–дың
бағдарламалары
ІТ–болашақ
мұғалімдердің
интеллектуалды
әлеуетін
қалыптастыру
құралы
ІТ-мен
жұмыс
жасау
алгоритмдері
Бастауыш
сыныптағы
ІТ
бағдарламалары,
әлеуетті
мүмкіндігі
Білім сайттары
және
оның
педагогикалық
мүмкіндіктері

Мазмұны
ІТ-ға мінездемелік сипаттама; оны бастауыш мектепте
пайдалану бойынша дүниежүзілік тәжірибелерге, ғылыми
зерттеу
жұмыстарына
шолу;
оны
пайдаланудың
психологиялық-педагогикалық негіздері
ІТ-ды бастауыш мектепте алатын оқу-тәрбиелік мәні; оқутанымдық әрекеттегі ролі мен дидактикалық мүмкіндіктері;
оның дидактикалық мүмкіндіктерін сауатты пайдалану және
оқу үрдісін ұйымдастыру әдістемесі; көмегімен оқушылардың
жобалық әрекетін ұйымдастырудың әдістемелік тәсілдері.
Бастауыш мектепте қолданылатын программаларға сипаттама,
топтау; олардың дидактикалық қасиеттері мен қызметтері;
қолдану мүмкіндігі мен әдістемесі; программалық өнімдермен
танысу және оларды демонстрациялау;
ІТ-бастауыш білім мазмұнын сапалы меңгертудің тиімді
құралы; бастауыш сынып оқушысын жан-жақты дамыту
құралы; (теориялық материалдар мен оқу-әдістемелік кешендер
арқылы негіздеу.
көмегімен ұйымдастыру тиімділігі мен ерекшелігі;бастауыш
сыныпта субъект субъект қатынасына құрылған тұлғалықбағдарлы оқытуды жоспарлау, ұйымдастыру әдістемесі
Бастауыш мектепте жүргізудің құрылымдық-мазмұндық
ерекшелігі мен негізгі бағыттары; оқушылардың ақпараттық
сауаттылықтарын дамытудағы әлеуетті мүмкіндігі; бүгінгі күні
орын алған бағдарламалар, оқу-әдістемелік кешендерге талдау
Білім сайттары және оның тиімді және тиімсіз жақтары,
дидактикалық
мүмкіндіктері
туралы
мағлұмат
беру;
Сайттармен бастауыш сынып оқушыларына қатысты
пайдалану ерекшелігі мен онымен сауатты жұмыс жұмыс істеу
дағдысын меңгерту.

Сағат
саны

1

2

4

2

2

2

2

Курс бастауыш мектеп педагогикасы, психология, педагогикалық
зерттеулердің әдістемесі, АКТ, бастауыш сынып математикасы, тілдерді
оқытудың теориясы мен технологиясы және тағы да басқа дербес әдістемелік
пәндермен тығыз байланыста оқытылады.
Курс соңына қарай бағдарламасына сәйкес төмендегідей дайындық
деңгейлері болуы тиіс:
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студенттердің
бастауыш
сыныптарда
ақпараттық
оқытуды
ұйымдастырудың өзіндік ерекшеліктері, бастауыш сыныптардың оқу үрдісінде
қазіргі заманғы ақпараттық технологияны пайдаланудың мүмкіндіктері туралы
түсініктері қалыптасуы тиіс;
- бастауыш сыныптардың оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық
технологияны пайдаланудың жалпы әдістемелік ұстанымдарын білулері керек;
- бастауыш сыныптардың оқу үрдісінде программаларды пайдалана
алулары тиіс.
Студенттердің интеллектуалды әлеуетін дамытуға, ең алдымен,
практикалық және семинар сабақтары, сондай-ақ олардың өзіндік жұмысы. Дәл
осы жұмыс түрлерінің аясында жан-жақты қабілеттер мен дағдылар көрінеді
студенттерді, оның ішінде олардың интеллектуалды деңгейі, жұмысқа
қабілеттілігі, топ, сыни, идеяларды қалыптастыру және т. б. Практикалық
сабақтарда қолданылатын ең тиімді әдіс талқылау әдісі болып табылады.
Осындай сабақтарды ұйымдастыруға және өткізуге студенттердің
интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру мақсатында: әр түрлі қарамақайшылықтарды шешуге негізделген проблемалық элементтерді басқарыңыз,
оқу сабақтарын ұйымдастырудың дәстүрлі емес түрлерін қолданыңыз.
Семинар нәтижелілігінің маңызды шарты ынтымақтастық ахуалы болып
табылады, өзара түсіністік, студенттер қателесуден қорықпайтын сенімді орта,
даулы идеяларды айтуға болады. Оларды алғашқы семинардан үйрету керек
білімдегі олқылықтарды анықтаудан қорықпай сұрақтар қойыңыз.
Қызығушылықты сақтау үшін студенттердің қарастырылып отырған
мәселелерге семинар формаларын өзгерту ұсынылады сабақтар: қарапайым
және қол жетімдіден күрделіге дейін, интеллектуалды дамыту студенттердің
әлеуеті.
Студенттердің интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың тиімді әдісі бұл
алдын-ала белгілі жоспар бойынша егжей-тегжейлі әңгіме түрінде семинар,
сонымен қатар шағын хабарлама немесе есеп, содан кейін оларды талқылау мен
тақырыптар ретінде хабарламалар семинар жоспарының жеке сұрақтарын
немесе семинар тақырыбын тереңдететін және нақтылайтын мәселелерді
ұсынуға болады [169]. Дегенмен, студенттердің интеллектуалды әлеуетін
дамытудың негізі олардың өзіндік жұмыстарында болуы қажет. Оқытушыға
әрбір оқу ЖОО-дағы пәндер пәннің ерекшеліктерін барынша пайдалана
отырып, міндет қойылады, студентке өзінің оқу-танымдық іс-әрекетін тиімді
ұйымдастыруға көмектесу жұмысты ұтымды жоспарлау және жүзеге асыру,
сондай-ақ жеке іс-әрекеттің жалпы дағдыларын қалыптастыруды қамтамасыз
етуге мүмкіндік.
Бағдарламаларын талдауда «Video Scribe» бағдарламалық жобасымен
жұмыс жасау.
«Video Scribe» бағдарламалық жобасы туралы түсінік
«Video Scribe» арқылы цифрлық ресурстар контентін дайындау үлгілері
Скрайбинг (ағылшын тілінен scribe — эскиздер немесе суреттер салу) —
негізгі ойларды иллюстрациялау арқылы ақпаратты жеткізу тәсілі.
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Егер қарапайым болса, скрайбинг-бұл қызықты және айқын болу үшін
әңгімеңізді эскиздермен толықтырған кезде.
Скрайбингтегі ең бастысы — параллель жүрудің әсері: дауыстық баяндау
дәйекті түрде эскиздер мен эскиздермен, көбінесе тірек ұғымдарының мәтіндік
жазбаларымен бірге жүреді.
Оның жағымды жақтары неде?
1. Бейне жазу Сіздің назарыңызды ұзақ уақыт сақтай алады. Фломастер,
чертящий сурет гипнотизирует.
Мұндай бейнелер қатысудың әсеріне ие-олар суреттің қазіргі уақытта және
оның көз алдында жасалғанын сезінеді. Оларды түсіну өте қарапайым, мұндай
бейненің мәні мен идеясын түсінбеу мүмкіндігі жоқ. Бейнекрайбингтің басты
айырмашылығы-олар әрқашан барлық ақпараттық сүзгілерден өтеді.
2. Көрермендер тек бейнелерді пассивті қарап қана қоймай, үнемі не
болатынын білуге тырысады және егер олардың болжамдары дұрыс болса,
қанағат сезінеді.
3. Видеоскрайбинг қиялды жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Біз экранда екі
нүкте мен қисықты көреміз-және күлімсіреген бетті ақылмен аяқтаймыз.
Сабақта видеоскрайбинг-ді пайдаланудың тиімділігі:
- оқушының өз бетімен жұмысы;
- аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;
- білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;
- шығармашылық жұмыстар жасау ;
- қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;
- қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;
- экономикалық тиімділігі;
- іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып
үйрену;
- қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен есту
мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен әр түрлі
тәжірибе нәтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі;
- оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор.
Біз ұсынған және жүргізген арнайы курста студенттер жұмыс жүйесін
сауатты жүргізетін болады.
Енді болашақ бастауыш сынып мұғалімінің моделі креативтілік пен
шығармашылыққа толы болуы қажет. Олардың ақыл-ой жұмыстары аса
маңызды болмақ.
Біздің зерттеу жұмысымыздағы қалыптастыру эксперименті бойынша
екінші жүргізілген жұмыс түрі студенттердің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыруға арналады. Оның аталуы: «Интеллектуалды карта əдісі»
ережелері деп аталады. Біз студенттерге ұсынған аталмыш жұмыстың
мазмұнымен таныстырып өтейік.
Қазіргі таңда ми ұяшығында көп мәліметтерді сақтау қиынға соғып
жатады. Себебі, күнделікті келіп түсетін ақпарат өте көп.
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Біздің білім алуымызға, ізденіс жұмыстарын жүргізуімізге, ақыл-ой
жұмыстарын жүйелеуге, қызығатын ісімізге, сондай-ақ жалпы тұрмыстіршілігімізге және басқа да барлық мүмкін мақсаттарымызға жетуге қажетті
ақпаратқа толы қазіргі заманда үлкен көлемде мәліметтерді есте сақтау мүмкін
емес. Сондықтан қандай да бір әрекетпен күнделікті жиналып жатқан
мәліметтерді жүйелеп, бір арнаға топтап белгілі бір жоспар құру үшін және
ойдағы «аласапыран» дүниені бір ретке келтіру үшін интеллектуалды
карталарды қолдану бірден-бір тиімді әдіс болып табылады.
«Интеллектуалды карта әдісі» терминін ағылшын психологы Тони Бьюзен
енгізген болатын және де ағылшын тілінен тікелей аудармасы «ақыл-ой
картасы» деген мағынаны білдіреді.
«Интеллектуалды карта» (майндмэппинг, mindmapping) – бұл ойлау
қабілетін қалыптастырудың ерекше әдісі емес, ол нағыз қарапайым әдіс,
ақпараттың үлкен көлемін есте сақтауға мүмкіндік беретін ойлау қабілетін
дамытудың және баламалы жазбаның ыңғайлы әрі тиімді техникасы.
Интеллектуалды карталар тек идеяны тудыру, визуализациялау,
құрылымдау, саралау үшін ғана емес, сондай-ақ қандай да бір мақала жазуда
тапсырмаларды орындауды, ұйымдастыруды үйрену, шешімдерді қабылдау
құралы ретінде де қолданылады.
Тіпті біздің эрамыздың үшінші ғасырының ойшылдары Аристотельдің
тұжырымдамаларын суреттеу үшін ақпараттарды жазудың осындай тәсілдерін
қолданған. Кейбір европалық елдерде бұл карталар бастауыш сынып
оқушыларын оқыту үшін пайдаланылады.
Тармақшалары және түсініктемелері бар ұзыннан ұзақ жазбалар,
тақырыптары, кестелері және де сызбалары бар мәтін материалдары біздің
ойымызды жинақтауға және тиянақтап зейін қоюымызға мүмкіндік бермейді,
себебі бұл жағдайда психологиялық тұрғыдан айтқанда, біз тек мидың сол жақ
жартышарын ғана жұмыс істетеміз.
Ал картаның техникасымен, біз сондай-ақ суреттер мен бейнеге жауап
беретін оң жақ жартышарымызды да жұмыс істетеміз [170].
Интеллектуалды карталар ортасы және одан тараған кілт сөздер мен
суреттер бейнеленген тармақтары бар сызба ретінде салынады. Бұл мүмкін
болатын ассоциациялардың шексіз алуан түрлілігін, демек соған сәйкес мидың
мүмкіндігінің де сарқылмайтындығын көрсетеді.
Осылайша, интеллектуалды карталар мен адамдардың миының құрылысы
арқылы ойлау қабілетін қалыптастыруды теңдестіріп қарауымызға болады:
- нейронның өзі де тармақшалары бар ядроға ұқсайды (мини-майндмэп);
- табиғи деңгейдегі ой биохимиялық импульстердің «ағашы» ретінде
кескінделеді [171]. Алайда бұның барлығы ІТ білімі арқылы жүзеге асырылуы
тиіс.
Енді интеллектуалды карталарды құрастырудың алгоритмін қарастырайық
(кесте 18).
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Кесте 18 - «Интеллектуалды карта әдісін» құрудың жалпы ережелері
Ережелер мазмұны
Бүкіл
мәселенің
сұлбасын
(тапсырманың, білім саласының)
ортаға орналастыру керек.
Орталықтан жазбалары бар негізгі
тармақтар таралады – олар картаның
негізгі бөлімдерін көрсетеді. Негізгі
тармақтардың өзі тармақшаларға
бөлінеді.
Барлық тармақтар белгілі бір ұғымды
еске
түсіретін
кілт
сөздермен
жазылған.
Айқындылық
және
ашықтық
үшін
үлкен
баспа
әріптермен жазған дұрыс. Сызықтың
ұзындығы сөз ұзындығына пара пар
болу керек. Бұл үнемді және ұқыпты.

Ескеретін жағдайлар
Бұл дегеніміз, біздің зейін қойып отырған басты
тақырып парақшаның ортасында, яғни нағыз назар
аударатын жерде орналастырылады деген сөз.
Сөздерді әр түрлі мүмкін болатын дөңгелекшелер
мен параллелепипедтерде емес, тармақтардың
тұсында орналастырған маңызды.

Барлығын бірдей жаза бермеу керек, тек кілт
сөздерді жазу жеткілікті. Кілт сөздер ретінде
ерекше, айқын, есте қалатын, «сөйлеп тұрған»
сөздер таңдалады. Әрбір сөз мүмкін болатын мың
ассоциацияларды қамтиды, сондықтан сөздерді
бір-біріне желімдеу ойлау қабілетінің еркіндігін
шектейді. Ал сөздердің бөлек жазылуы жаңа
идеяларды тудыруы әбден мүмкін.
Бүкіл
мәселенің
сұлбасын Бұл дегеніміз, біздің зейін қойып отырған басты
(тапсырманың, білім саласының) тақырып парақшаның ортасында, яғни нағыз назар
ортаға орналастыру керек.
аударатын жерде орналастырылады деген сөз.
Кеңістік қалыптастыра біліңіз, бос Тармақталған
тармақшаларды
көршілес
орын
қалдырмаңыз
және
де бұталармен араласып кетпеуі үшін белгілі бір
тармақтарды
да
тығыз пішіндерге орналастыруға болады. Парақты
орналастырмаңыз.
Кішкене көлденең қойыңыз. Мүндай карта оқуға ыңғайлы.
интеллектуалды
картаға
А4 Әр түрлі пішіндермен, түстермен, көлеммен,
парақшасын, ал ауқымды тақырыпқа шрифтпен, нұсқарлармен, белгілермен сәндеп
А3 парағын қолданыңыз.
көріңіз.
Ескерту - Есіңде сақта! ІТ арқылы құрастырылады

Интеллектуалды
карталарды
күнделікті
кәсіби
жұмыстарды
ұйымдастыруда жасау – бұл кез-келген жұмысқа іскерлікпен қарау, оны ойға
қонымды етіп атқару. Жекелеп айтқанда, болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің білім алуы барысында, оларды тек лекциялардың мазмұнында
ғана пайдаланбай, сондай-ақ студенттердің интеллектуалды карталар арқылы
лекциялық материалдарды өз бетінше конспектілеуіне де мүмкіндік береміз.
Мұндағы ең негізгі мотивация біріншіден, студенттер практикалық сабақтарда
өз қолымен жасаған бұл карталар бойынша жауап береді, екіншіден,
интеллектуалды картаның сәнделуіне қосымша балл қосылады. Бұл өз кезегінде
студенттерді ынталандыру болмақ. Онымен қоса, студенттер өздерінің
презентацияларын баннерге интеллектуалды карта істеулері арқылы өткізеді, ал
бұл өз кезегінде аудиторияға баяндаманың негізгі құрылымын түсінуге және ең
басты мәселелерді аңғаруға мүмкіндік береді.
Ескере кеткен жөн, студенттер интеллектуалды картаны жасау барысындаақ лекциялық мәліметтерді есте ұстап қалатындарын айтады.
Интеллектуалды картаны құру техникасының барлық басымдылықтары
мен артықшылықтары 18-кестеде ұсынылып отыр.
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Біз, қалыптастыру экспериментімізді жүргізуде «Интеллектуалды карта
әдісін» құру ережелерін түсіндіру, жүргізіп тәжірибе жасау сынды әрекеттер
іске асты.
Интеллектуалды картаның пайдаланылу ауқымын одан да нақтырақ ашып
айтатын болсақ:
-Оқу үдерісін ұйымдастыру;
-Уақытты дұрыс үйлестіру;
-Тілдерді үйрену;
-Жұмыстарға шектеу қою;
-Шешім қабылдау;
-Идеяны тиянақтау және де басқа да көптеген нәрселер үшін қажет.
Сонымен қатар «IT арқылы интеллектуалды әлеуетті қалыптастыру
негіздері» атты оқу-әдістемелік құрал дайындалып, болашақ бастауыш сынып
мұғалімдеріне, оқытушыларға және мектептегі бастауыш сынып мұғалімдеріне
ұсынылып, тәжірибеге ендірілді. Құралдың негізгі мазмұнын қосымшада
ұсынатын боламыз.
Қалыптастыру экспериментінің мақсаты – болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда деңгейін анықтау,
сонымен бірге олардың осы мәселеге қатынасын айқындау, тұтас алғанда білім
беру үдерісі үшін оның маңыздылығын түсінуін білу.
3.3 Зерттеу мәселесі бойынша жүргізілген тәжірибелік-эксперименттік
жұмыстардың нәтижелері
Біз, жоғарыда біршама ұйымдастырылған жұмыстар барысын талдап өткен
болатынбыз.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыру кезеңдері
1-кезең. Қол жетімді интеллектуалды əлеует диагностикасы жəне
талдау
- қолда бар білімді тестілік бағалау жүйелері арқылы отырып анықтау
-Студенттік топтардың интеллектуалды әлеуетін бағалау;
- Студенттердің жаңа білімге деген қажеттілігін анықтау;
- Студенттерді оқытудың ерекшеліктері мен басымдықтарын айқындау.
2-кезең. Білім алу
- Оқытушының ақпарат іздеуге жәрдемдесуі;
- Студенттерді болашақ мамандығының білім мазмұнын тереңдете оқыту;
- Жүйелі ойлауды, бастамашылдықты, тиімділікті, кәсіби шеберлікті,
дағдыларды дамыту;
- арқылы білім алу;
3-кезең. Студенттердің білімін басқаруды құру жүйесі
- Білім мен тәжірибе алмасуға ынталандыру
- Білім алмасу үшін дағдылары мен тәжірибесіне сенім атмосферасын құру
- Білімді талап етілетін нысанда ұсыну
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-Топтағы студенттердің білім, білік және дағдыға арналған жұмыстарын
тарату
- Жаңа білімді ынталандыру, студенттердің ұсыныстары
- Топтық жұмысты ұйымдастыру және дамыту, оқытушы мен студенттер
арасындағы ынтымақтастық
- Студенттердің өзін-өзі көрсетуіне жағдай жасау
- Студенттердің бақылау және қорытынды сабақтардағы алған білімдерін
қайта пайдалану [172]
Біз, оқу жоспарынан тыс жүргізген арнайы курс аяқталғаннан кейін өзіндік
іріктеп алынған әдістемелерімізді бақылау және эксперимент топтарына
қалыптастыру экспериментінен кейінгі өзгеріс нәтижелерін талдау мақсатымен
қайта жүргіздік.
«Студенттердің ақпараттық ІТ танымы» авторлық сауалнамасы;
- Беннет тестісі бойынша «Дивергентті ойлау сапалары» техникалық ойлау
дамуының деңгейін бағалау (С.М. Жақыпов., Ф. Бизакова модификациясы
бойынша);
- «Жеке тұлғаның креативті интеллектісін диагностикалау тесті»
(Е.Е.Туник)
- А.Маслоудың -«Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті
Экперименттік-тәжірибелік жұмыстарға қатысып отырған БТ-55 студент,
ЭТ-та 57 респонденттер болды.
Қалыптастырушы эксперимент кезіндегі БТ студенттерінің ақпараттық ІТ
танымы деңгейін анықтайтын сауалнама бойынша бақылау тобы
зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және кейінгі нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштерін төмендегі 19 -кестеде көрсеттік.
Кесте 19 Қалыптастырушы эксперимент кезіндегі БТ студенттерінің
ақпараттық ІТ танымы деңгейін анықтайтын сауалнама бойынша бақылау тобы
зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және кейінгі нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері
Компоненттер
Мотивациялық
Таңымдық
Процессуальдық

Экспериментке дейін
2017-2018 оқу жылы
Ж
О
Т
16
17
22
(29,09%)
(30,9%)
(40%)
15
16
24
(27,27%) (29,09%)
(43,64%)
8
21
26
(14,54%) (38,18%)
(47,28%)

Эксперименттен кейін
2018-2019 оқу жылы
Ж
О
Т
24
21
10
(44%)
(38%)
(18%)
30
16
11
(54%)
(29%)
(20%)
15
30
10
(27%)
(55%)
(18%)

2017-2018 оқу жылында жүргізілген анықтаушы эксперимент пен 20182019 оқу жылында аяқталған қалыптастырушы эксперименттегі ақпараттық ІТ
таным деңгейін анықтайтын сауалнама бойынша зерттелуші топтардың
нәтижелерін салыстырайық (кесте 19).
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Сонымен бақылау тобы зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және
кейінгі нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштерін салыстыратын болсақ, олардың
мотивациялық және процессуалды компоненттері біраз ғана өзгергенін
байқауға болады. Алайда мотивациялық бағыттылық өзгергенімен, оларда
ақпараттық ІТ танымы деңгейіндегі мотивациялық
компоненті басым
болғанын көруімізге болады. Қалыптастырушы эксперимент кезіндегі ЭТ
студенттерінің ақпараттық ІТ танымы деңгейін анықтайтын
сауалнама
бойынша экспериментке дейінгі және кейінгі нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштерін төмендегі 20 -кестеде көрсеттік.
Кесте 20 - Т. Қалыптастырушы эксперимент кезіндегі ЭТ студенттерінің
ақпараттық ІТ танымы деңгейін анықтайтын
сауалнама бойынша
экспериментке дейінгі және кейінгі нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері
Компоненттер

Экспериментке дейін
2017-2018 оқу жылы
Ж
О
Т
Мотивациялық
15
18
24
(26,03%) (31,5%)
(42,1%)
Таңымдық
14
19
24
(24,56%) (33,33%)
(42,11%)
Процессуальдық
11
22
24
(19,29%) (38,59%)
(42,10%)
Ескерту - Жоғары (Ж), Орташа (О), Төмен (Т)

Эксперименттен кейінгі
2018-2019 оқу жылы
Ж
О
Т
41(72%)
12(21%)
4 (7%)
34(60%)

20 (35%)

3 (5%)

45(79%)

10(17,5%)

2(3,5%)

Сонымен эксперимент тобы зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және
кейінгі нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштерін салыстыратын болсақ, олардың
танымдық, мотивациялық және процессуалды компоненттері біршама
өзгергенін байқауға болады. Оларда ақпараттық ІТ танымы деңгейіндегі
процессуальдық бағалаушылық компоненті 79% басым болғанын көруімізге
олады.
Қалыптастырушы эксперимент нәтижесінде 2018-2019 оқу жылындағы
бақылау және эксперименттік топқа кірген 4-ші курс студенттерінің ақпараттық
ІТ танымы деңгейін анықтайтын сауалнама бойынша деңгейлерінің пайыздық
көрсеткіштерін төмендегі 21 - кестеде көрсеттік.
Кесте 21 - 2018-2019 оқу жылдарында қалыптастырушы эксперимент кезіндегі
БТ, ЭТ -ның 4 курс студенттерінің ақпараттық ІТ танымы деңгейінің
қалыптасқан компоненттерінің пайыздық көрсеткіштері
Компоненттер
1
Мотивациялық

Топтары

Жоғары Орташа
(Иә)
(жауап беруге қиын)
2
3
4
БТ
(Алматы 24 (44%) 21(38%)
университетінің БТ 55
студенті)
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Төмен
(жоқ)
5
10 (18%)

21 – кестенің жалғасы
1

∑
Таңымдық

Процессуальдық
∑

2
ЭТ
(Абай
ҚазҰПУ ЭТ
57 студенті)
112
БТ (55)
ЭТ
(57)
112
БТ (55)
ЭТ (57)
112

3
атындағы 41(72%)

4
12(21%)

5
4 (7%)

65
33
28(51%) 16(29%)
34(60%) 20 (35%)

14
11(20%)
3 (5%)

62
30(55%)
45(79%)
75

14
10(18%)
2(3,5%)
12

36
15(27%)
10(17,5%)
25

60
50
40
30
20
10
0

Жоғары
Орташа
мотивациялық

таңымдық

төмен

процессуальдық

Сурет 29 - Қалыптастырушы эксперимент кезіндегі БТ студенттерінің
ақпараттық ІТ танымы деңгейін анықтайтын компоненттерінің даму
көрсеткішінің гистограммасы

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Жоғары
Орташа
Төмен

Төмен

Орташа
мотивациялық

таңымдық

Жоғары
Процессуальдық

Сурет 30 - Қалыптастырушы эксперимент кезіндегі ЭТ студенттерінің
ақпараттық ІТ танымы деңгейін анықтайтын компоненттерінің даму
көрсеткішінің гистограммасы
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Қалыптастырушы эксперимент көрсеткіштерін салыстыратын болсақ,
бақылау тобын құраған Алматы университеті 4-ші курс студенттерінің 55
зерттелушіден көбісінде 10(18%)%-нда таңымдық компоненті төмен деңгейдегі
көрсеткіштерге ие болған. Жоғары деңгейдегі көрсекіштер тек процессуальды
компонентінде 55% пайызы 30 зерттелушілерде ғана байқалған.
Ал эксперименттік топты құраған Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 4-ші курс
студенттерінің ақпараттық ІТ танымы бойынша мотивациялық компоненті
жоғары деңгейдегі көрсеткіштері 72%-нда көрініс тапқан. Төмен деңгейдегі
көрсекіштер тек 3% зерттелушілерде ғана байқалған.
Осылайша 4-ші курсқа қарай эксперименттік топ зерттелушілерінің
ақпараттық ІТ танымы бойынша өзгеру динамикасын қарасақ, жоғары деңгейге
ие болғандар саны артып, төмен деңгейдегі ақпараттық ІТ танымы бойынша
мотивациясын көрстекен зерттелушілер саны елеулі азайғанын көруімізге
болады. Бұл бізбен ұйымдастырылған қалыптастырушы іс-шаралардың
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің тұлғалық дамуы мен ақпараттық ІТ
танымының ителлектуальды әлеуетінің дамуына тиімді әсер еткендігін
дәлелдейді.
Қалыптастырушы экспериментке қатысушыларды әртүрлі іс-әрекетте: оқу,
аудиториядан тыс, ғылыми жұмыстары арқылы бақыладық. Ақпараттық ІТ
танымы арқылы ителлектуальды әлеуетінің қалыптасуы зерттелушілердің оқу
іс-әрекеті және оқудан тыс жұмыстарға белсенді қатысқандарынан байқалды.
Келесі кезеңде қолданылған Беннет тестісі бойынша «Дивергентті ойлау
сапалары» әдістемесі бойынша қалыптастырушы эксперименттен кейінгі
бақылау және эксперименттік топтар нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштерін
салыстырып, талдайық (кесте 22).
Кесте 22 - Қалыптастырушы эксперимент нәтижесінде Беннет тестісі бойынша
«Дивергентті ойлау сапалары» әдістемесі бойынша бақылау және
эксперименттік топтар нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері
АТ
арқылы
дивергентті Бақылау тобы (55 студент)
ойлаудың
когнитивтік
(таңымдық) сапалары
Ж
О
Т
Жылдамдық немесе ойлау
18
23
14
шапшаңдығы (f і )
wі %
33%
42%
25%
Ойлау икемділік (f і )
19
20
wі %
(34%)
(36%)
Ойлау ерекшелігі немесе
17
15
инсайт (f і )
wі %
30%
27 %
Ескерту - Жоғары (Ж), орташа (О), төмен (Т)
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Эксперименттік
топ (57 студент)
Ж
О
35
18

Т
4

61%

32 %

7%

16
(30%)
23

37
(65%)
41

14
(24%)
11

6
(11%)
5

41 %

71%

19%

8%

Беннет тестісі бойынша «Дивергентті ойлау сапалары» әдістемесі
бойынша қалыптастырушы эксперименттен кейінгі бақылау және
эксперименттік топтар нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштерін салыстыратын
болсақ, бақылау тобы зерттелушілерінің 58% ойлау икемділігі артқандығы
айқындалды, 33% ойлау жылдамдылығында өзгерістер бар екендігін білдіртті.
Қалыптастырушы-тәжірибелік іс-шаралардан кейінгі эксперименттік топ
зерттелушілері нәтижелерін талдайтын болсақ, олардың көбісі 71%
шығармашылық белсенділікке ұмтылатындықтары, 65%-нда жалпы ойлау
иекмділіктерінің артқаны және 61%-ы ойлау жылдамдылығының артқандығы
анықталды. Осы алынған нәтижелерді көрнекі түрде 31-суреттегі диаграммадан
көруге болады.
80%
70%
60%
50%
40%

Ж (БТ)

30%

О (БТ)

20%

Ж (ЭТ)

10%

О (ЭТ)
Т(ЭТ)

0%
Жылдамдық
немесе ойлау
шапшаңдығы

Ойлау
икемділік

Ойлау
ерекшелігі

Сурет 31 - Қалыптастырушы эксперимент Беннет тестісі бойынша
«Дивергентті ойлау сапалары» әдістемесі бойынша бақылау және
эксперименттік топтар нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері
Сонымен қалыптастырушы эксперименттен кейінгі бақылау және
эксперименттік топтар нәтижелерін салыстыратын болсақ, бақылау тобы
зерттелушілерінің ойлау икемділігі басымырақ болса, ал эксперименттік топта
тұлғалық дамуына ойлау икемділігі, жылдамдығы мен ойлау ерекшелігінің
артқанын байқауымызға болады.
Ал енді эксперименттік топ зерттелушілерінің дивергентті ойлауының 2курстан 4-ші курстың соңына қарай қалай өзгергенін қарастырайық (кесте 23).
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Кесте 23 - Беннет тестісі бойынша «Дивергентті ойлау сапалары» әдістемесі
бойынша эксперименттік топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және
кейінгі нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері

Ойлау жылдамдығы
Ойлау икемділігі
Ойлау ерекшелігі

Экспериментке дейін 20172018 оқу жылы
28%
25%
47%
56%
21%
23%
32%
19%
49%

Эксперименттен кейін
2019-2020 оқу жылы
61%
32 %
7%
(65%)
(24%) (11%)
71%
19%
8%

Осылайша 4-ші курсқа қарай эксперименттік топ зерттелушілерінің
таңымдық құрылымында ойлау жылдамдығы, икемділігі және ойлау
ерекшелігінің жетілуін, интелектуальды әлеуметін ІТ арқылы қалыптастыруға
дивергентті ойлау сапаларының біршама артқанын көруімізге болады. Бұл
бізбен ұйымдастырылған қалыптастырушы іс-шаралардың болашақ бастауыш
сынып мұғалімдерінің тұлғалық дамуына тиімді әсер еткендігін дәлелдейді.
Жоғарыда келтірілген әдістеме бойынша қалыптастырушы эксперименттен
кейінгі алынған нәтижелердің пайыздық көрсеткіштері төмендегі диаграммада
көрнекі түрде бейнеленген (сурет 32).

60
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Жоғары (ЭД)
30
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Төмен (ЭД)
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Ойлау
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Сурет 32
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Сурет 33 - Беннет тестісі бойынша «Дивергентті ойлау сапалары» әдістемесі
бойынша эксперименттік топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және
кейінгі нәтижелерінің салыстырмалы пайыздық көрсеткіштерінің диаграммасы
Үшінші кезекте қолданылған Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның креативті
интелектісін диагностикалау» тесті бойынша қалыптастырушы экспериментке
дейінгі және қалытапстырушы эксперименттен кейінгі зерттелуші топ
нәтижелерін салыстырмалы түрде талдайық (кесте- 24).
Кесте 24 - Айқындаушы эксперимент барысындағы 2017-2018 оқу жылында
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті интелектісінің 4 факторы
бойынша интеллектуальды ақыл-ойының даму деңгейлері (%)
Рефлексивтілік
Бақылау тобы (55 студент)
Эксперименттік топ (57 студент)
факторы
Жоғары Орташа Төмен
Жоғары
Орташа
Төмен
Ассоциациялар
16
12
34
18
11
39
еркіндігі
25,8%
19,3 %
54,9 %
(26,5%)
(16,2%) (57,3 %)
Тәуекелге бейімділік
17
15
23
19
17
32
(интеллектуалдық
(31%)
(27 %)
(42%)
(27,9%)
(25 %) (47,05%)
қиындықтар
жағдаяттарында
шығармашылық
ойлауы)
Білімге құмарлық
30
10
15
39
14
15
(интеллектуалдық
(55%)
(18%)
(27%)
(57%)
(21%)
(22%)
мотивацияның болуы)
Қиындық
11
15
29
22
19
27
(қабілеттілігі, әрқилы
(20%)
27%
53 %
(32,1%)
(27,9 %)
(40%)
бағдарлама
ларға
іскерлігі)
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Кесте 25 – Қалыптастырушы эксперименттен кейінгі 2019-2020 оқу жылындағы
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті интелект 4 факторы
бойынша шығармашылық ойлауының даму деңгейлері (%)
Креативті интелект
факторы
Ассоциациялар
еркіндігі
Тәуекелге
интеллектуальды
бейімділік
БҚ (интеллектуалды

мотивацияның болуы)
Қиындық
(қабілеттілігі,

Бақылау тобы (55 студент)

Эксперименттік

топ (57 студент)

Жоғары

Орташа

Төмен

Жоғары

Орташа

Төмен

32
(58%)
35
(63%)

9
(16 %)
12
(22%)

14
(26 %)
8
(15%)

44
(77%)
49
(86%)

8
(14 %)
5
(9%)

5
(9%)
3
(5 %)

32
(51,6%)
38
69%

13
(21 %)
10
18 %

17
27,4 %
7
13%

58
(85,2%)
51
(90%)

7
(10,3 %)
4
(7%)

3
(4,5%)
2
(3%)

Экспериментке дейінгі, яғни 2-курстағы және эксперименттен кейінгі 4курстағы нәтижелерді салыстыратын болсақ, бақылау тобын құраған Алматы
университетінің бастауыш оқыту әдістемесі мен педагогикасы мамандығы
студенттерінің креативтіліктің 4 факторының көрсеткіштері шамамен бұрынғы
деңгейде, тек шамамаен тәуекелге интелектуальды бейімділік факторы
бойынша 63 пайызға өскендігін байқадық. Ал эксперимент тобында бұл фактор
бойынша шамамаен тәуекелге бейімділік факторы бойынша 86 пайызға өскенін
байқадық.
Бақылау тобы зерттелушілерінің білімге құмарлық интеллектуалды
мотивацияның болуы факторы бойынша айқындаушы эксперимент
көрсеткштерін қалыптаструшы эксеримент мәліметтерімен салыстырғанда
біршама өзгерістері байқалы, тек шамамен жоғары көрсеткіш 5пайызға
артқанын көруге болады. Эксперименттен кейінгі алынған зерттеу
мәліметтерінің орташа деңгейлік көрсеткішін, айқындаушы эксперимент
кезіндегі көрсеткішпен салыстырғанда 2,1 % артса, төменгі көрсеткіш 17 %
өскендігін байқаймыз.
Бақылау тобы зерттелушілерінің қиындық факторы бойынша айқындаушы
эксперимент көрсеткштерін қалыптаструшы эксеримент мәліметтерімен
салыстырғанда айтарлықтай өзгерістері байқалмайды, тек шамамен жоғары
көрсеткіш 69 % артқанын көруге болады. Эксперименттен кейінгі алынған
зерртеу мәліметтерінің орташа деңгейлік көрсеткішін, айқындаушы
эксперимент кезіндегі көрсеткішпен салыстырғанда 18 % артса, төменгі
көрсеткіш 13 % төмендегенін байқаймыз.
Ал эксперимент обы зерттелушілерінің
қиындық факторы бойынша
айқындаушы эксперимент көрсеткштерін қалыптаструшы эксеримент
мәліметтерімен салыстырғанда
біршама өзгерістері байқалды, жоғары
көрсеткіш 90 % -ға артқанын көруге болады. Эксперименттен кейінгі алынған
зерртеу мәліметтерінің
орташа деңгейлік көрсеткішін, айқындаушы
эксперимент кезіндегі көрсеткішпен салыстырғанда 20 % төмендегенін, төменгі
көрсеткіш 3 пайызға төмендегенін байқаймыз.
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Эксперименттік топта зерттелуші студенттердің қиялдау факторлары
деңгейлері елеулі өскендігін көруге болады. Ассоциациялар еркіндігі жоғары
көрсеткіштері бар зерттелушілер 86 % -ын құраған. Ал орташа көрсеткіштері
бар зерттелушілер эксперименттік топтағы зерттелушілер санының тек 14%
құрады. Сонымен, эксперименттік топта шығармашылық қиял факторының 9%
пайыздық төменгі көрсеткіші
қамтып жағымды біршама азайғандығын
байқаймыз. Бұл бізбен ұйымдастырылған қалыптастырушы іс-шаралардың
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуальды әлеуметін креативті
интеелектісін артуына оң нәтижелер беріп, студенттердің интеллектуальды
әлеуметін ІТ арқылы қалыптауына тиімді ықпалын көрсетеді.
Ал енді эксперименттік топ зерттелушілерінің креативті интелектісі
факторларының 2-курстан 4-ші курстың соңына қарай қалай өзгергенін
қарастырайық (кесте 26).
Кесте 26 – Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның креативті интелектісін
диагностикалау» тесті бойынша бақылау топ зерттелушілерінің экспериментке
дейінгі және кейінгі нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері
Креативтілік факторлары
Ассоциациялар еркіндігі
Тәуекелге интеллектуальды бейімділік
(интеллектуалдық
қиындықтар
шығармашылық ойлауы)
Білімге құмарлық
(интеллектуалды
мотивацияның
болуы)
Қиындық
(қабілеттілігі,
әрқилы бағдарлама
ларға іскерлігі)

Экспериментке дейін
2017-2018 оқу жылы
16
25,8%
17
(31%)

Эксперименттен кейін
2019-2020 оқу жылы
32
(58%)
35
(63%)

30
(55%)

32
(51,6%)

38
69%

11
(20%)

Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның креативті интелектісін диагностикалау»
тесті бойынша бақылау топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және
кейінгі нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері төмендегі диаграммада көрнекі
түрде бейнеленген (сурет 34).
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Сурет 34 - Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның креативті интеллектісін
диагностикалау» тесті бойынша бақылау топ зерттелушілерінің экспериментке
дейінгі және кейінгі нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштерінің диаграммасы
Бақылау топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және кейінгі
нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштерін талдап көрсек, алғашқы креативті
интелекті факторы ретінде ассоцациялар еркіндгі экспериментке дейін 20182019 оқу жылы 16 адамның 25,8% -ын құраса, эксперименттен кейін 2019-2020
оқу жылы 32 адамның 58% - ын құраған.
Студенттердің креативті интелект факторының келесі түрі «тәуекелге
интеллектуальды бейімділік (интеллектуалдық қиындықтар шығармашылық
ойлауы)», аталмыш фактор бойынша
бақылау топ зерттелушілерінің
экспериментке дейінгі зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 17
адамнан 31% -ын құраса, эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы
нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 35 адамның 63% -на қамтығанын
көруге болады.
Креативті фактордың «білімге құмарлық (интеллектуалды мотивацияның
болуы)» фактор бойынша бақылау топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі
зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 30 адамнан 55% -ын құраса,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері 32 адамның 51,6% -на төмендегенін көреміз.
Төртінші креативті факторы бойынша, шығармашыл адамға тән маңызды
тұлғалық қасиеттердің бірі қиындық (қабілеттілігі, әрқилы бағдарлама ларға
іскерлігі тән болатын болса, онда осы
факторында бақылау топ
зерттелушілерінің экспериментке дейінгі зерттеу нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері 11 адамнан 20% -ын құраса, эксперименттен кейін 2019-2020
оқу жылы нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері бақылау тобында 38 адамның
69 % -на артқандығын көреміз. Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның креативтілігін
диагностикалау» тесті бойынша бақылау топ зерттелушілерінің экспериментке
дейінгі
және
кейінгі
нәтижелерінің
пайыздық
көрсеткіштерінің
диаграммасында көріп тұрғанымыздай біршама айырмашылықтарының бар
екенін аңғаруға болады (сурет 34).
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Ал енді Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның креативті интелектісін
диагностикалау» тесті бойынша эксперименттік топ зерттелушілерінің
экспериментке дейінгі және кейінгі нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштерін
(кесте 27) талдайық.
Кесте 27 - Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның креативтілігін диагностикалау» тесті
бойынша эксперименттік топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және
кейінгі нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері
Креативтілік факторлары
Ассоцациялар еркіндігі
Тәуекелге бейімділік
Білімге құмарлық
Қиындық

Экспериментке дейін 20172018 оқу жылы
18(26,5%)

Эксперименттен кейін
2019-2020 оқу жылы
44(77%)

39 (57%)
39 (57%)
22 (32,1%)

49 (86%)
58 (85,2%)
58 (85,2%)

Креативті интелекті факторының
тәуекелге бейімділік
бойынша
экспериментке дейін 2017-2018 оқу жылы 19 адамның 27,9%-ын құраса,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы 49адамның 86 % - ын құраған.
Студенттердің креативті интелект факторының келесі түрі «білімге
құмарлық, интеллектуальды мотивацияның болуы» аталмыш фактор бойынша
эксперимент топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі зерттеу
нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 39 адамнан 57 % -ын құраса,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері 58 адамның 85,2 % -на артқанын көруге болады.
Креативті фактордың төртінші түрінде аталмыш фактор бойынша
эксперимент топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі зерттеу
нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 22 адамнан 32,1% -ын құраса,
эксперименттен кейін 2017-2018 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері 58 адамның 85,2% -на артқандығын көреміз.
Төртінші фактор бойынша креативті интелектінің «қиындық (қабілеттілігі,
әрқилы бағдарламаларға іскерлігі) бойынша, интеллектуальды әлеуеті
қалыптасқан шығармашыл өзін-өзі дамытатын адамға тән маңызды психикалық
қасиеттердің бірі әрқилы бағдарламаларды жылдам меңгеру іскерлігі, осы
іскерлік факторында эксперимент топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі
зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 19 адамнан 27,9 % -ын құраса,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері бақылау тобында 51 адамның 90 % -на артқандығын көреміз.
Жоғарыда келтірілген әдістеме бойынша қалыптастырушы экпериментінен
кейінгі алынған тәжірибелік нәтижелердің пайыздық көрсеткіштері төмендегі
диаграммада көрнекі түрде бейнеленген (сурет 35).
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Сурет 35 - Е.Е.Туниктің «Жеке тұлғаның креативті интелектісін
диагностикалау» тесті бойынша эксперимент топ зерттелушілерінің 20172018жыл мен 2019-2020 оқу жылдарындағы экспериментке дейінгі және кейінгі
нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштерінің диаграммасы
Төртінші кезекте қолданылған Төртінші кезекте қолданылған
А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті бойынша
қалыптастырушы экспериментке дейінгі және кейінгі зерттелуші топ
нәтижелерін салыстырмалы түрде талдайық (кесте 28).
Кесте 28 - Айқындаушы экспериментте А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту
мүмкіндіктерін бағалау» тесті бойынша бақылау
және эксперимент
топтарының 2017-2018 оқу жылында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін анықтауда өзін-өзі дамытуға болатын
кәсіби мәнді қасиеттерінің анықталу деңгейінің % пайыздық мөлшері
Шкалалар
1
1. Мотивациялық
құндылықтық
бағдарлар
2. Мінез-құлық
икемділігі
3. Өзіне
сензитивтілік
4. Спонтандылық
5. Ақпаратты
қабылдау
6. Қарым-қатынас

Бақылау тобы (55 студент)
Жоғары
Орташа
Төмен
2
3
4
13
18
24
(23,6%) (32,8%)
(43,6%)

Эксперименттік топ (57 студент)
Жоғары
Орташа
Төмен
5
6
7
15
17
25(44%)
(26%)
(30%)

15
(17,2%)
12
(22%)
9
(16%)
16
(30%)
11
(20%)

8
(14%)
9
(16%)
12
(21%)
14
(24,5%)
11
(19,2%)

19
(34,5%)
15
(28%)
12
(22%)
18
(32%)
17
(31%)

21
(38,1%)
27
(50%)
34
(62%)
21
(38%)
27
(49%)
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21
(37%)
17
(30%)
15
(26,3%)
19
(33,3%)
21
(36,8%)

28(49%)
31(54%)
30(52,7%)
24(42,3%)
25(44%)

28 – кестенің жалғасы
1
7. Танымдық
қажеттіліктер
8. Креативтілік

2
12
(22%)
10
(18%)

3
21
(38%)
17
(31%)

4
22
(40 %)
28
(51%)

5
10
(17,6%)
4
(7,01%)

6
16
(28%)
17
(29,83)

7
31(54,4%)
(63,16%)

Кесте 29 - Қалыптастырушы эксперименттен кейінгі 2019-2020 оқу жылындағы
А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті бойынша
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін
қалыптастыруда
өзін-өзі дамытқан кәсіби мәнді қасиеттерінің қалыптасу
деңгейінің % пайыздық мөлшері
Шкалалар
1. Мотивациялық
құндылықтық
бағдарлар
2. Мінез-құлық
икемділігі
3. Өзіне сензитивтілік
4. Спонтандылық
5. Ақпаратты
қабылдау
6. Қарым-қатынас
7. Танымдық
қажеттіліктер
8. Креативтілік

Бақылау тобы (55 студент)
Жоғары
Орташа Төмен
16
28
11
(30%)
(50%)
(20%)
19
(34%)
16
(30%)
18
(32%)
23
(42%)
18
(32%)
20
(36%)
13
(24%)

26
(47%)
24
(43%)
16
(29%)
25
(46%)
33
(60%)
24
(44%)
27
(49%)

10
(19%)
15
(27%)
21
(38%)
7
(12%)
4
(8%)
11
(20%)
15
(27%)

Эксперименттік топ (57 студент)
Жоғары
Орташа
Төмен
52
5
0
(91%)
(9%)
39
(68%)
41
(72%)
47
(83%)
49
(86%)
51
(90%)
55
(96,5%)
40
(70,2%)

15
(27%)
11
(19%)
8
(14%)
8
(14%)
6
(10%)
2
(3,5%)
11
(19,3)

3
( 5 %)
9(%)
2
(3%)
0
0(%)
0( %)
6
(10,5)

Экспериментке дейінгі, яғни 2-курстағы және эксперименттен кейінгі 4курстағы нәтижелерді салыстыратын болсақ, бақылау тобын құраған Алматы
университетінің бастауыш оқыту әдістемесі мен педагогикасы мамандығы
студенттерінің өзін-өзі дамытатын тұлғаның интеллектуальды әлеуетін
қалыптастыруда ІТ арқылы меңгеруге болатын кәсіби мәнді қасиеттерін
сипаттамаларының нәтижелерінің талдауы көрсеткендей, мотивациялық
құндылықтық бағдарлар шкаласы көрсеткіштері бұрынғы деңгейде деуге
болады.
Қалыптастырушы экспериментте бақылау тобы зерттелушілердің өзін-өзі
дамытатын тұлғаның интеллектуальды әлеуетін қалыптастыруда ІТ арқылы
меңгеруге болатын кәсіби мәнді қасиеттерін сипаттамаларының нәтижелерін
айқындаушы эксперимент нәтижелерімен салыстырып
талдап көрсетуге
болады, айқындаушы экспериментте 43,6 % «мотивациялық құндылықтық
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бағдарлар» шкаласы бойынша төмен нәтижеге ие болса, қалыптастырушы
экспериментте 20%-ға олардың құндылықтары өзін-өзі жетілдеретін тұлға
құндылықтарына әлі де сәйкес келмейтіндігін білдірді.
айқындаушы
экспермент нәтижесінде бақылау тобы зерттелушілердің 32,8 % өзін-өзі
дамытатын тұлға құндылықтарын жартылай бөліссе, ал тек 23,6 % мұндай
құндылықтарды жоғары қабылдайтынын көрсетті, ал қалыптастрыушы
экспериментте бақылау тобы зерттелушілердің «мотивациялық құндылықтық
бағдарлар» шкаласы бойынша 50 % өзін-өзі дамытатын тұлға құндылықтарын
жартылай бөліссе, ал тек 30 % мұндай құндылықтарды жоғары қабылдайтынын
көрсетті. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей мотивациялық құндылықтық
бағдарлар шкаласы көрсеткіштері бұрынғы деңгейде деуге де болады.
Ал, эксперимент тобындағы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
респонденттері өзін-өзі дамытатын тұлғаның интеллектуальды әлеуетін ІТ
арқылы меңгеруге болатын кәсіби мәнді қасиеттерін сипаттамаларының
нәтижелерінің айқындаушы эксперименттегі талдауы көрсеткендей, олардың 44
% «мотивациялық құндылықтық бағдарлар» шкаласы бойынша төмен
нәтижеге ие болып, олардың құндылықтары өзін-өзі жетілдеретін тұлға
құндылықтарына әлі де сәйкес келмейтіндігін білдірді. Айқындаушы
эксперименттегі эксперимент тобы зерттелушілердің 30 % өзін-өзі дамытатын
тұлға құндылықтарын жартылай бөліссе, ал тек 26 % мұндай құндылықтарды
жоғары қабылдайтынын байқауға болатын еді. Енді осы аталмыш шкалаларды
қалыптастырушы экспериментте салыстармалы түрде алып талдап көрелік,
олардың «мотивациялық құндылықтық бағдарлар» шкаласы бойынша 0 %
төмен нәтиже көрсеткен жоқ, олардың құндылықтары өзін-өзі жетілдеретін
тұлға құндылықтарына сәйкес келетіндігін білдірді. Қалыптастырушы
эксперименттен кейінгі алынған мәліметтерге сүйенетін болсақ, эксперимент
тобы зерттелушілердің 9 % пайызы өзін-өзі дамытатын тұлға құндылықтарын
жартылай бөліссе, ал тек 91 % мұндай құндылықтарды жоғары қабылдайтынын
байқауға болатын еді.
Айқындаушы экспериментте бақылау тобы зерттелушілердің «Мінезқұлық икемділігі» шкаласы бойынша алынған нәтижелерден, олардың 38,1%
бұл шкаладан төмен балл алып, өзгермелі жағдаяттарда өздерінің тез және
адекватты жауап беру және ІТ интеллектуальды әлеуетінің бейімделу
қабілеттерінің төмендігін білдірді. Зерттелушілердің 34,5 % мұндай
қабілеттердің орташа деңгейін, ал 27,2% жоғары деңгейде қалыптасқандығын
көрсетті. Ал, айқындаушы эксперимент тобы зерттелушілердің «Мінез-құлық
икемділігі» шкаласы бойынша алынған нәтижелерден, олардың 49% бұл
шкаладан төмен балл алып, өзгермелі жағдаяттарда өздерінің тез және
адекватты жауап беру және ІТ интеллектуальды әлеуетінің бейімделу
қабілеттерінің төмендігін білдірді. Зерттелушілердің 37 % мұндай қабілеттердің
орташа деңгейін, ал 14% жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетті.
Қалыптасрушы эксперименттен кейін алынған тәжірибелік нәтижелердің
көрсеткіштерін айқындаушы эксперимент нәтижелерімен салыстырып талдап
қарауға болады, бақылау тобы зерттелушілердің «Мінез-құлық икемділігі»
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шкаласы бойынша алынған нәтижелерден, олардың 19% бұл шкаладан төмен
балл алып, өзгермелі жағдаяттарда өздерінің тез және адекватты жауап беру
және ІТ интеллектуальды әлеуетінің бейімделу қабілеттерінің төмендігін
білдірді. Зерттелушілердің 47% мұндай қабілеттердің орташа деңгейін, ал 34%
жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетті.
Ал, айқындаушы эксперимент тобы зерттелушілердің «Мінез-құлық
икемділігі» шкаласы бойынша алынған нәтижелерден, олардың 5% бұл
шкаладан төмен балл алып, өзгермелі жағдаяттарда өздерінің тез және
адекватты жауап беру және ІТ интеллектуальды әлеуетінің бейімделу
қабілеттерінің төмендігін білдірді. Зерттелушілердің 27 % мұндай қабілеттердің
орташа деңгейін, ал 68% жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетті.
Айқындаушы
экспериментте
бақылау
тобы
зерттелушілердің
«Сензитивтілік» шкаласы бойынша 50% студенттер төмен деңгейді көрсетті.
Бұл олардың рефлексияға, өз сезімдері мен қажеттіліктерін анықтау қабілетінің
төмендігін білдіреді. 28% зерттелушілер берілген шкала бойынша орташа
көрсеткіштер көрсетсе, ал 22%- да рефлексия жоғары болды. Ал, айқындаушы
экспериментте эксперимент тобы зерттелушілердің «Сензитивтілік» шкаласы
бойынша 54% студенттер төмен деңгейді көрсетті. Бұл олардың рефлексияға, өз
сезімдері мен қажеттіліктерін анықтау қабілетінің төмендігін білдіреді. 30%
зерттелушілер берілген шкала бойынша орташа көрсеткіштер көрсетсе, ал 16%да рефлексия жоғары көрсеткішті көрсеткен болатын.
Қалыптастрыушы эксперименттен кейін бақылау тобы зерттелушілердің
«Сензитивтілік» шкаласы бойынша 27% студенттер төмен деңгейді көрсетті.
Бұл олардың рефлексияға, өз сезімдері мен қажеттіліктерін анықтау қабілетінің
төмендігін білдіреді. 43% зерттелушілер берілген шкала бойынша орташа
көрсеткіштер көрсетсе, ал 30%- да рефлексия жоғары болды. Ал,
қалыптастырушы экспериментте эксперимент тобы зерттелушілердің
«Сензитивтілік» шкаласы бойынша 54% дан 9% - пайызға дейін студенттер
төмен деңгейді көрсетті. Бұл олардың рефлексияға, өз сезімдері мен
қажеттіліктерін анықтау қабілетінің төмендігін білдіреді. 19% зерттелушілер
берілген шкала бойынша орташа көрсеткіштер көрсетсе, ал 72%- да рефлексия
жоғары көрсеткішті көрсетті. Олардың рефлексияға, өз сезімдері мен
қажеттіліктерін анықтау қабілетінің артқандығын білдіреді.
Айқындаушы
экспериментте
бақылау
тобы
зерттелушілердің
«Спонтандылық» шкаласы бойынша 62% студенттер төмен көрсеткіштерді
көрсетіп, өздерінің жаңа жағдаяттарға адекватты жауап қайтара алмау
ерекшелігін, ал 22 % орташа деңгейін және 16 % студенттер бұл қабілеттің
жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсеткен болатын. Мұның өзі олардың
алдын-ала ойластырылмаған мінез-құлық тәсілдерін көрсете білу, өзін-өзі
білдіру мен көрсетудегі ашықтықты, эмоционалдылықты білдіреді. Ал,
айқындаушы экспериментте эксперимент тобы студенттер 52,7% төмен
көрсеткіштерді көрсетіп, өздерінің жаңа жағдаяттарға адекватты жауап қайтара
алмау ерекшелігін, ал 26,3 % орташа деңгейін және 21 % студенттер бұл
қабілеттің жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетті. Мұның өзі олардың
136

алдын-ала ойластырылмаған мінез-құлық тәсілдерін көрсете білу, өзін-өзі
білдіру мен көрсетудегі ашықтықты, эмоционалдылықты танытады.
Қалыптастырушы эксперименттен кейін бақылау тобы зерттелушілердің
«Спонтандылық» шкаласы бойынша 38% студенттер төмен көрсеткіштерді
көрсетіп, өздерінің жаңа жағдаяттарға адекватты жауап қайтара алмау
ерекшелігін, ал 29 % орташа деңгейін және 32 % студенттер бұл қабілеттің
жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсеткен болатын. Мұның өзі олардың
алдын-ала ойластырылмаған мінез-құлық тәсілдерін көрсете білу, өзін-өзі
білдіру мен көрсетудегі ашықтықты, эмоционалдылықты танытады. Ал,
қалыптаструшы эксперименттен кейін эксперимент тобы студенттер 3% төмен
көрсеткіштерді көрсетіп, өздерінің жаңа жағдаяттарға адекватты жауап қайтара
алмау ерекшелігін, ал 14 % орташа деңгейін және 83 % студенттер бұл
қабілеттің жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетті. Мұның өзі олардың
алдын-ала ойластырылмаған мінез-құлық тәсілдерін көрсете білу, өзін-өзі
білдіру мен көрсетудегі ашықтықты, жағымды эмоционалдылықтың жоғары
деңгейде қалыптасқандығын білдіреді.
Айқындаушы экспериментте бақылау тобы зерттелушілердің «Ақпаратты
қабылдау» шкаласы бойынша 38 % студенттер төмен балл жинауы олардың өз
ашуы, ызасы мен агрессивтілігін адамдарға табиғатынан тән касиет деп
қабылдау қабілетінің төмендігін, 32 % бұл қабілеттер орташа деігейде көрініс
тапса, қалған 30% өз агрессиясын қабылдауда жоғары деңгейді көрсетті.
Қалыптастырушы экспериментте болашақ бастауыш сынып мұғалімдері
мамандығы бойынша бақылау тобы зерттелушілердің «Ақпаратты қабылдау»
шкаласы бойынша 12 % студенттер төмен балл жинауы олардың өз ашуы,
ызасы мен агрессивтілігін адамдарға табиғатынан тән касиет деп қабылдау
қабілетінің төмендігін, 25 % бұл қабілеттер орташа деігейде көрініс тапса,
қалған 42% ІТ қатысты ақпаратты қабылдаудың жоғары деңгейді көрсетті.
Қалыптастырушы экспериментте болашақ бастауыш сынып мұғалімдері
мамандығы бойынша бақылау тобы респонденттердің «Ақпаратты қабылдау»
шкаласы бойынша студенттер 0 % балл болуы ІТ –ды қабылдау қабілетінің
артқандығын, 14 % бұл қабілеттер орташа деңгейде көрініс тапса, қалған 86%
ақпаратты қабылдауда жоғары деңгейде, яғни қалыптастырушы экспериментен
кейін студенттердің өз мамандықтарына қызығушылықтары артып, ІТ
ақпаратты кәсіби деңгейде меңгергендігін айқын байқауға болады.
Айқындаушы экспериментте бақылау тобы зерттелушілердің «Қарымқатынас» шкаласы бойынша 49% студенттердің терең әрі тығыз субъектсубъектілік қарым-қатынасты орнатуға қабілеттерінің төмендігін білдірсе, 31 %
студенттерде бұл қабілет жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетті. Ал 20
%-нда
контакттылықтың
орташа
деңгейін
көрсетті.
Айқындаушы
экспериментте эксперимент тобы зерттелушілердің «Қарым-қатынас» шкаласы
бойынша 44% студенттердің терең әрі тығыз субъект-субъектілік қарымқатынасты орнатуға қабілеттерінің төмендігін білдірсе, 36,8 % студенттерде
бұл қабілет жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетті. Ал 19,2 %-нда
контакттылықтың орташа деңгейі анықталды.
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Қалыптастырушы экспериментте бақылау тобы зерттелушілердің «Қарымқатынас» шкаласы бойынша 20% студенттердің терең әрі тығыз субъектсубъектілік қарым-қатынасты орнатуға қабілеттерінің төмендігін білдірсе, 44 %
студенттерде бұл қабілет жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетті. Ал 36
%-нда контакттылықтың орташа деңгейін көрсетті.
Қалыптастырушы экспериментте эксперимент тобы зерттелушілердің
«Қарым-қатынас» шкаласы бойынша 0%, кәсіби мәнді қасиеттерінің
артқандығын білдіреді, 90 % студенттерде бұл қабілет жоғары деңгейде
қалыптасқандығын көрсетті. Студенттердің терең әрі тығыз субъектсубъектілік қарым-қатынасты орнатуға қабілеттерінің жоғары кәсіби деңгейде
қалыптасқандығын аңғартады. Ал 10 %-нда контакттылықтың орташа деңгейі
анықталды.
Айқындаушы экспериментте бақылау тобы респонденттерінің 40%
«Танымдық қажетіліктер» шкаласынан, ал 52% «Креативтілік» шкаласынан
төмен балл алуы олардың ІТ-ға деген төмен шығармашылық қызығушылығын
білдірді. 38 % студенттер орташа қызығушылықты, ал тек 22 % таным мен 18%
шығармашылыққа жағымды қатынас пен сыртқы орта туралы білімерді алуға
талпынысты, олардың тұлғаларының шығармашылық бағыттылығын көрсетті.
Айқындаушы экспериментте эксперимент тобы зерттелушілерінің 54,4%
«Танымдық қажетіліктер» шкаласынан, ал 63,6% «Креативтілік» шкаласынан
төмен балл алуы олардың ІТ-ға деген төмен шығармашылық қызығушылығын
білдірді. 28 % студенттер орташа қызығушылықты, ал тек 28 % таным мен
29,83 % шығармашылыққа жағымды қатынас пен сыртқы орта туралы білімерді
алуға талпынысты, олардың тұлғаларының шығармашылық бағыттылығын
танытты.
Қалыптастырушы экспериментте бақылау тобы респонденттерінің 20%
«Танымдық қажетіліктер» шкаласынан, ал 15% «Креативтілік» шкаласынан
төмен балл алуы олардың ІТ-ға деген төмен шығармашылық қызығушылығын
білдірді. 44 % студенттер орташа қызығушылықты, ал тек 49 % таным мен
шығармашылыққа жағымды қатынас пен сыртқы орта туралы білімерді алуға
талпынысты, олардың тұлғаларының шығармашылық бағыттылығын көрсетті.
Қалыптастырушы экспериментте эксперимент тобы зерттелушілерінің 0 %
«Танымдық қажетіліктер» шкаласынан, ал 10,5% «Креативтілік» шкаласынан
төмен балл алуы олардың ІТ-ға деген шығармашылық қызығушылығының
артқандығын білдірді. 3,5 % студенттер орташа қызығушылықты, ал тек 96,5 %
таным мен 70,02 % шығармашылыққа жағымды қатынас пен сыртқы орта
туралы білімерді алуғадегне қызығушылықтың артқандығын байқатты,
олардың тұлғалалық шығармашылық бағыттылығын жоғары деңгейге
артқандығын танытты.
Ал енді А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті
бойынша бақылау топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және кейінгі
нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштерін (кесте 30) талдайық.
Ал енді бақылау топ зерттелушілерінің А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту
мүмкіндіктерін бағалау» тесті бойынша ІТ арқылы интелектуальды әлеуетін
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қалыптастыруда өзін-өзі дамытатын кәсіби мәнді қасиеттерінің қалыптасуына
2-курстан 4-ші курстың соңына қарай қалай өзгергенін қарастырайық (кесте
30).
Кесте 30 – А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті
бақылау топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және кейінгі
нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері
Шкалалар
Мотивациялық
құндылықтық бағдарлар
Мінез-құлық икемділігі
Өзіне сензитивтілік
Спонтандылық
Ақпаратты қабылдау
Қарым-қатынас
Танымдық қажеттіліктер
Креативтілік

Экспериментке дейін 20172018 оқу жылы
Ж
О
Т
13
18
24
(23,6%) (32,8%) (43,6%)
15
19
21
(17,2%) (34,5%) (38,1%)
12
15
27
(22%)
(28%)
(50%)
9
12
34
(16%)
(22%)
(62%)
16
18
21
(30%)
(32%)
(38%)
11
17
27
(20%)
(31%)
(49%)
12
21
22
(22%)
(38%)
(40 %)
10
17
28
(18%)
(31%)
(51%)

Эксперименттен кейін 20192020 оқу жылы
Ж
О
Т
16
28
11
(30%) (50%)
(20%)
19
26
10
(34%) (47%)
(19%)
16
24
15
(30%) (43%)
(27%)
18
16
21
(32%) (29%)
(38%)
23
25
7
(42%) (46%)
(12%)
18
33
4
(32%) (60%)
(8%)
20
24
11
(36%) (44%)
(20%)
13
27
15
(24%) (49%)
(27%)

А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті бойынша
бақылау топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және кейінгі
нәтижелерінің
пайыздық
көрсеткіштерін
талдап
көрсек,
алғашқы
Мотивациялық құндылықтық бағдарлар экспериментке дейін 2018-2019 оқу
жылы 13 адамның 23,6% -ын жоғары көрсеткіш құраса, орташа деңгейде 18
адамның 32,8% -ын құраса, төмен деңгейде 14 адамның 43,6% - ын құраған,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы 16 адамның 30% - ы жоғары
пайыздық деңгейді, 28 адамның 50% - ын орташа көрсеткішті құрады, 11
адамның 20 % - ын төмен көрсеткішті құраған.
Студенттердің келесі шкала түрі «Мінез-құлық икемділігі», бақылау топ
зерттелушілерінің экспериментке дейін 2018-2019 оқу жылы 15 адамның 17,2%
-ын жоғары көрсеткіш құраса, орташа деңгейде 19 адамның 34,5% -ын құраса,
төмен деңгейде 21 адамның 38,1% - ын құраған, эксперименттен кейін 20192020 оқу жылы 19 адамның 34% - ы жоғары пайыздық деңгейді, 26 адамның
47% - ын орташа көрсеткішті құрады, 10 адамның 19 % - ын қамтығанын көруге
болады.
«Өзіне сензитивтілік» шкаласы бойынша бақылау топ зерттелушілерінің
экспериментке дейінгі зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 12
адамнан 22% -ын орташа көрсеткіш құраса, 34 адамнан 62% -ын төмен
139

көрсеткіш құраса, 9 адамнан 16% -ын жоғары көрсеткіш құрады,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері 21 адамның 38% -на төмендегенін көреміз.
«Ақпаратты қабылдау» шкаласы бойынша бақылау топ зерттелушілерінің
экспериментке дейінгі зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 18
адамнан 32% -ын орташа көрсеткіш құраса, 21 адамнан 38% -ын төмен
көрсеткіш құраса, 16 адамнан 30% -ын жоғары көрсеткіш құрады,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 25 адамнан 46% ын орташа көрсеткіш құраса, 7 адамнан 12% -ын төмен көрсеткіш құраса, 23
адамнан 42% -ын жоғары көрсеткіш құрады.
«Қарым-қатынас» шкаласы бойынша бақылау топ зерттелушілерінің
экспериментке дейінгі зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 17
адамнан 31% -ын орташа көрсеткіш құраса, 27 адамнан 49% -ын төмен
көрсеткіш құраса, 11 адамнан 20% -ын жоғары көрсеткіш құрады,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 33 адамнан 60% ын орташа көрсеткіш құраса, 4 адамнан 8% -ын төмен көрсеткіш құраса, 18
адамнан 32% -ын жоғары көрсеткіш құрады.
«Таңымдық
қажеттіліктер»
шкаласы
бойынша
бақылау
топ
зерттелушілерінің экспериментке дейінгі зерттеу нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері 12 адамнан 22% -ын жоғары көрсеткіш құраса, 22 адамнан 40% ын төмен көрсеткіш құраса, 21 адамнан 38% -ын орташа көрсеткіш құрады,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 24 адамнан 44% ын орташа көрсеткіш құраса, 11 адамнан 20% -ын төмен көрсеткіш құраса, 20
адамнан 36% -ын жоғары көрсеткіш құрады.
Төмендегі суреттерден А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін
бағалау» тесті бойынша бойынша бақылау топ зерттелушілерінің
экспериментке дейінгі және кейінгі нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштерінің
диаграммасында көріп тұрғанымыздай біршама айырмашылықтарының бар
екенін аңғаруға болады (сурет 36).
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Сурет 36 - А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті
бақылау топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштерінің диаграммасы
«Креативтілік» шкаласы бойынша бақылау топ зерттелушілерінің
экспериментке дейінгі зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 17
адамнан 31% -ын орташа көрсеткіш құраса, 28 адамнан 51% -ын төмен
көрсеткіш құраса, 10 адамнан 18% -ын жоғары көрсеткіш құрады,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 27 адамнан 49% ын орташа көрсеткіш құраса, 15 адамнан 27% -ын төмен көрсеткіш құраса, 13
адамнан 24% -ын жоғары көрсеткіш құрады.
Төмендегі суретте А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін
бағалау» тесті бойынша бақылау топ зерттелушілерінің эксперименттен кейінгі
нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштерінің диаграммасы.
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Сурет 37 - А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті
бойынша бақылау топ зерттелушілерінің экспериментке кейінгі нәтижелерінің
пайыздық көрсеткіштерінің диаграммасы
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Енді эксперимент топ зерттелушілерінің А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту
мүмкіндіктерін бағалау» тесті бойынша ІТ арқылы интелектуальды әлеуетін
қалыптастыруда өзін-өзі дамытатын кәсіби мәнді қасиеттерінің қалыптасуына
2-курстан 4-ші курстың соңына қарай қалай өзгергенін қарастырайық (кесте
31).
Кесте 31 - А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті
эксперимент топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және кейінгі
нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері
Шкалалар

Мотивациялық
құндылықтық бағдарлар
Мінез-құлық икемділігі
Өзіне сензитивтілік
Спонтандылық
Ақпаратты қабылдау
Қарым-қатынас
Танымдық қажеттіліктер
Креативтілік

Экспериментке дейін 2017-2018
оқу жылы
Ж
О
Т
15
17
25(44%)
(26%)
(30%)
8
21
28(49%)
(14%)
(37%)
9
17
31(54%)
(16%)
(30%)
12
15
30(52,7%)
(21%)
(26,3%)
14
19
24(42,3%)
(24,5%) (33,3%)
11
21
25(44%)
(19,2%) (36,8%)
10
16
31(54,4%)
(17,6%)
(28%)
4
17
(63,16%)
(7,01%)
(29,83)

Эксперименттен кейін
2019-2020 оқу жылы
Ж
О
Т
52
5
0
(91%)
(9%)
39
15
3
(68%)
(27%)
( 5 %)
41
11
9(%)
(72%)
(19%)
47
8
2
(83%)
(14%)
(3%)
49
8
0
(86%)
(14%)
51
6
0(%)
(90%)
(10%)
55
2
0( %)
(96,5%) (3,5%)
40
11
6
(70,2%)
(19,3)
(10,5)

А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті бойынша
эксперимент топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және кейінгі
нәтижелерінің
пайыздық
көрсеткіштерін
талдап
көрсек,
алғашқы
Мотивациялық құндылықтық бағдарлар экспериментке дейін 2018-2019 оқу
жылы 15 адамның 26% -ын жоғары көрсеткіш құраса, орташа деңгейде 17
адамның 30% -ын құраса, төмен деңгейде 25 адамның 44% - ын құраған,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы 52 адамның 91% - ы жоғары
пайыздық деңгейді, 5 адамның 9% - ын орташа көрсеткішті
құрады.Студенттердің келесі шкала түрі «Мінез-құлық икемділігі»,
эксперимент топ зерттелушілерінің экспериментке дейін 2018-2019 оқу жылы 8
адамның 14% -ын жоғары көрсеткіш құраса, орташа деңгейде 21 адамның 37% ын құраса, төмен деңгейде 28 адамның 49% - ын құраған, эксперименттен кейін
2019-2020 оқу жылы 39 адамның 68% - ы жоғары пайыздық деңгейді, 15
адамның 27% - ын орташа көрсеткішті құрады, 3 адамның 5 % - ын қамтығанын
көруге болады.
«Өзіне
сензитивтілік»
шкаласы
бойынша
эксперимент
топ
зерттелушілерінің экспериментке дейінгі зерттеу нәтижелерінің пайыздық
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көрсеткіштері 17 адамнан 30% -ын орташа көрсеткіш құраса, 31 адамнан 54% ын төмен көрсеткіш құраса, 9 адамнан 16% -ын жоғары көрсеткіш құрады,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінен 41 адамның 72% - ы
жоғары пайыздық деңгейді, 11 адамның 19% - ын орташа көрсеткішті құрады
пайыздық көрсеткіштері 9% -на төмендегенін көреміз.
«Спонтантылық» шкаласы бойыншаэксперимент топ зерттелушілерінің
экспериментке дейінгі зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 15
адамнан 26,3% -ын орташа көрсеткіш құраса, 30 адамнан 52,7% -ын төмен
көрсеткіш құраса, 12 адамнан 21% -ын жоғары көрсеткіш құрады,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 8 адамнан 14% ын орташа көрсеткіш құраса, 2 адамнан 3% -ын төмен көрсеткіш құраса, 47
адамнан 83% -ын жоғары көрсеткіш құрады.
«Ақпаратты
қабылдау»
шкаласы
бойынша
эксперимент
топ
зерттелушілерінің экспериментке дейінгі зерттеу нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері 19 адамнан 33,3% -ын орташа көрсеткіш құраса, 24 адамнан
42,3% -ын төмен көрсеткіш құраса, 14 адамнан 24,5% -ын жоғары көрсеткіш
құрады, эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 8 адамнан 14% ын орташа көрсеткіш құраса, 0 % -ын төмен көрсеткіш құраса, 49 адамнан 86%
-ын жоғары көрсеткіш құрады.
«Қарым-қатынас» шкаласы бойынша эксперимент топ зерттелушілерінің
экспериментке дейінгі зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 31
адамнан 36,8% -ын орташа көрсеткіш құраса, 25 адамнан 44% -ын төмен
көрсеткіш құраса, 11 адамнан 19,2% -ын жоғары көрсеткіш құрады,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 6 адамнан 10% ын орташа көрсеткіш құраса, 0% -ын төмен көрсеткіш құраса, 51 адамнан 90% ын жоғары көрсеткіш құрады.
«Таңымдық қажеттіліктер» шкаласы бойынша эксперимент топ
зерттелушілерінің экспериментке дейінгі зерттеу нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері 10 адамнан 17% -ын жоғары көрсеткіш құраса, 31 адамнан 54% ын төмен көрсеткіш құраса, 16 адамнан 28% -ын орташа көрсеткіш құрады,
эксперименттен кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық
көрсеткіштері зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 2 адамнан 3,5% ын орташа көрсеткіш құраса, 0% -ын төмен көрсеткіш құраса, 55адамнан 96,5%
-ын жоғары көрсеткіш құрады.
«Креативтілік» шкаласы бойынша эксперимент топ зерттелушілерінің
экспериментке дейінгі зерттеу нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 17
адамнан 29,83% -ын орташа көрсеткіш құраса, 34 адамнан 63% -ын төмен
көрсеткіш құраса, 4 адамнан 7% -ын жоғары көрсеткіш құрады, эксперименттен
кейін 2019-2020 оқу жылы нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері зерттеу
нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштері 11 адамнан 19% -ын орташа көрсеткіш
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құраса, 6 адамнан 10,5% -ын төмен көрсеткіш құраса, 40 адамнан 70,2% -ын
жоғары көрсеткіш құрады.
А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті бойынша
бойынша эксперимент топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі және
кейінгі нәтижелерінің пайыздық көрсеткіштерінің диаграммасында көріп
тұрғанымыздай біршама айырмашылықтарының бар екенін аңғаруға болады
(сурет 38).
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Сурет 38 - А.Маслоудың «Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті
эксперимент топ зерттелушілерінің экспериментке дейінгі нәтижелерінің
пайыздық көрсеткіштерінің диаграммасы
Бұл бізбен ұйымдастырылған қалыптастырушы іс-шаралардың болашақ
бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуальды әлеуетін артуына оң
нәтижелер беріп, ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруда өзін-өзі
дамытатын кәсіби мәнді қасиеттерінің қалыптасуына тиімді ықпал еткендігін
көрсетеді.
Кесте 32 - Айқындаушы және қалыптастырушы эксперименттен кейін болашақ
бастауыш сынып мұғалімдерінің өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау
параметрлерінің орта арифметикалық көрсеткіштері
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Креативтілік

Спонтандылық

Өзіне
сензитивтілік
4,7
5,2

Танымдық
қажеттіліктер

4,2
5,8

Қарымқатынасшылдық

4,5
5,4

Агрессияны
қабылдау

Айқындаушы эксперимент
Қалыптастырушы эксперимент

Мінез-құлық
икемділігі

Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау параметрлері

Құндылықтық
бағдарлар

Эксперимент түрлері

4,2
5,3

Бұл көрсеткіштердің көрнекі кескіні суретте көрсетілген (сурет 39).

Айқындаушы эксперимент
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Қалыптастырушы эксперимент

Сурет 39 - Зерттелуші студенттердің эксперименттен алынған өзін-өзі таныту
параметрлерінің орта арифметикалық көрсеткіштерінің салыстырмалы көрінісі
Қалыптастурышы эксперименттік зерттеудің 4-кезеңінде А. Маслоудың
«Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау» тесті бойынша болашақ бастауыш
сынып мұғалімдерінің өзін-өзі дамытатын тұлғаның интеллектуальды
әлеуметін қалыптастыруда ІТ арқылы меңгеруге болатын кәсіби мәнді
қасиеттерінде айырмашылықтар бар, жоғын Фишердің φ-критерийі арқылы
дәлелденді.
Анықтаушы экспериментте 112 студенттен 45 студент рефлексивтіліктің
жоғары деңгейін көрсетсе, ал қалыптастырушы эксперименттен кейін 112
студенттің 67-і жоғары деңгейдегі мәнге ие болды (кесте 33).
Болжамдарды құрастырамыз:
H0- Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау өзін-өзі дамытатын тұлғаның
интеллектуальды әлеуметін қалыптастыруда болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің ІТ арқылы меңгеруге болатын кәсіби мәнді қасиеттері
қалыптастырушы эксперименттік топта анықтаушы эксперименттік топқа
қарағанда, жоғары емес.
H1– Өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін бағалау өзін-өзі дамытатын тұлғаның
интеллектуальды әлеуметін қалыптастыруда болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің ІТ арқылы меңгеруге болатын кәсіби мәнді қасиеттері
эксперименттік топта анықтаушы эксперименттік топқа қарағанда, жоғары.
Енді кестені көрейік, бұл кестеде эмпирикалық жиілік екі нәтиже бойынша
шығарылады: «эффект бар» және «эффект жоқ».
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Кесте 33 - Қалыптастырушы және анықтаушы эксперименттік топ
студенттерінің өзін-өзі дамытатын тұлғаның интеллектуальды әлеуметін
қалыптастыруда болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
меңгеруге болатын кәсіби мәнді қасиеттері бойынша пайыздық үлестің
нәтижелері

Топтар
ҚЭТ
АЭТ

Өзін-өзі дамытатын
тұлғаның кәсіби мәнді
қасиеттерінің деңгейі
жоғары: «эффектісі бар»
Зерт-р саны % үлес
71
(63%)
45
(40%)

Өзін-өзі дамытатын
тұлғаның кәсіби мәнді
қасиеттерінің деңгейі
төмен: «эффектісі жоқ»
Зерт-р саны %үлес
В
41
(36,6%)
А
67
(60%)

Қосындылары

Г
Б

112
112

Әр топтың пайыздық үлестік сәйкестігінің көлемін анықтаймыз.
φ1(60%) =1,772
φ2(38%) =1,328
Енді эмпирикалық көрсеткішін φ* формула бойынша есептейміз.
n1  n 2

φ*= (φ1 –φ2 )*

n1 + n 2

φ1–бұрышы үлкен % үлеске үйлесімді;
φ2–бұрышы кіші % үлеске үйлесімді;
n1-1-ші топтағы адамдар саны;
n2 -2-ші топтағы адамдар саны;
Нақты жағдайда:
φ*эмп = (1,772 –1,328 )Ч

71  41
45 + 57

= 0 , 444 

70 = 5 , 43

Ендігісінде қай деңгей үилесімге сай келеді φ*эмп=5,43: ρ=0,09
Статистикалық мәлімет бойынша критикалық мән мынадай:
φ*кр =  1 . 64 ( p


)
0 . 01 )

 0 . 05

 2 . 31 ( p 

φ эмп =5,43
φ эмп > φ кр
Енді мәнділік осін құрамыз.
φ* 0,05
Мәнді емес аймақ

φ* 0,01

φ эмп
Мәнділік аймағы

1,64
2,31
5,43
Алынған эмпирикалық φ* мәні мәнділік аймағында орналасқан.
Шешуі: Н1
жұмыс болжамы қабылданады. Яғни, өзін-өзі дамыту
мүмкіндіктерін бағалау өзін-өзі дамытатын тұлғаның интеллектуальды
әлеуметін қалыптастыруда болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ІТ арқылы
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меңгерген кәсіби мәнді қасиеттері қалыптастырушы эксперименттік топта
анықтаушы эксперименттік топқа қарағанда, жоғары екені туралы болжамы
дәлелденді.
Кесте 34 - Қалыптастырушы эксперимент бойынша бақылау және
эксперименттік топтардың арнайы өлшемдер бойынша ақпараттық ІТ-ды
меңгеру деңгейлері (%)
Өлшемдері

Бақылау тобы (55)
Ж
О
Т
- Мотивациялық–құндылықтық
13
25
17
- Интеллектуалды
әлеуетін (23,6
(45,4%) (31%)
қалыптастырудағы оқу үдерісі
%)
- Тұлғалық- бағдарлы
12
26
17
- Ақпараттық
ІТға
(22%) (47%)
(31%)
қызығушылығы, білімі
- Процессуалдыбағалаушылық
Интеллектуалды
үйлестіру 12
25
18
қабілеттілігі, ассоциациялық ойлау (22%) (45%)
(33%)
шеберлігі
Орташа көрсеткіш
(23%) (46%)
(32%)

Эксперименттік топ (57)
Ж
О
Т
17
(27%)

27
(41%)

21
(32%)

15
(23%)

33
(51%)

17
(26%)

15
(23%)

32
(49%)

18
(27%)

(24%)

(52%)

(31%)

50,00%
40,00%

Жоғары

30,00%

орта

20,00%

төмен

10,00%
0,00%
МҚ

ТА

П

Сурет 40 - Бақылау экспериментіндегі 112 респонденттердің сауалнамаға
қатысуы келесідей нәтиже беріп отыр
«Студенттердің ақпараттық ІТ танымы» деп аталды. БТ 55, ЭТ-57
респонденттің шамамен пайыздық көрсеткіштері алынды. БТ-дағы
мотивациялық-мазмұндық компоненттерінде «ақпараттық ІТға қызығушылығы,
білімі» деп аталатын өлшемдегі ЖД-23,6% ды құрайды, ОД-45,4%, ал ТД-31%
көрсетеді. Келесі ЭТ-дағы 61 респондеттердің ЖД-27%; ОД-41%; ТД-32%;
келесі өлшемдер ақпараттық-танымдық компоненттерінің интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудағы оқу үдерісі бойынша БТ-дағы 51 респонденттердің
ЖД-22% көрсетеді, ОД-47% екендігі анықталды, ТД-31% нәтижені береді. ЭТдағы респонденттер үшін ЖД-23%; ОД- 51%; ТД-26% нәтидесі анықталып отыр.
Іс-әрекеттік-шығармашылық компонентіндегі «интеллектуалды үйлестіру
қабілеттілігі, ассоциациялық ойлау шеберлігі» өлшемдеріне байланысты ЖД22%; ОД-45%; ТД-33%-ды құрап отыр, ЭТ-дағы қатысушыларда ЖД-23%; ОД49%; ТД-31%-дық нәтижемен ерекшеленеді.
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ҚОРЫТЫНДЫ
Еліміздегі бірқатар даму жағдайында білім беру жүйесіне, оның ішінде
маман дайындау сапасына және көбінесе жоғары оқу орнында іргетасы
қаланатын кәсіби маңызды қасиеттердің қалыптасу деңгейіне жоғары
сұраныстардың қойылуы – заңды құбылыс. Өйткені қазіргі жоғары оқу орны өз
кәсіби іс-әрекетінде және әлеуметтік өмірде табысты, бәсекеге қабілетті
болашақ мамандарды даярлауы қажет.
Осы орайда қоғам мүшелерімен тұлғааралық қарым-қатынасқа бейім,
қарым-қатынас стратегиясын өзінің іс-әрекетіне, шығармашылыққа бағыттай
алуға қабілетті, әлеуметтік білімге ие болашақ маман даярлаудың алатын орны
ерекше.
Зерттеу жұмысымыздың мақсат, міндеттерін орындаудағы теориялық
талдаулар барысы мен алынған тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар негізінде
төмендегідей тұжырымдар жасауға болады:
1. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастыруға байланысты түрлі отандық және шетелдік
психологиялық-педагогикалық теорияларға, тұжырымдамаларға және ғылыми
зерттеулерге талдау жасау арқылы диссертациялық жұмыстың теориялықәдіснамалық негіздері анықталды. Зерттеуде бірнеше әдіснамалық тұғырлар
негізге алынды. Олар: жүйелік-әрекеттік, синергетикалық,
тұлғалық,
кешенділік, инновациялық. Әдіснамалық тұғырлар өз кезегінде қарастырылып
отырған мәселедегі құбылыстар мәнін бейнелейді.
2. Зерттеу барысында «интеллект», «әлеует» «интеллектуалды әлеует»,
ұғымдарының категориялық аппараты түзіліп, «интеллект – ақыл-ой, оны
жүзеге асыру қабілеттілігі деп анықталыд. «Интеллектуалды әлеует – белгісізді
шешу, бейнелеп көрсету, нәтижеге жетудегі тұлғаның ішкі рухани күші және
ақыл-ойдың энергетикалық құрылымы» деп нақтыланды, ал «Болашақ
бастауыш сынып мұғалімдерінің интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру –
тұлғаның кәсіби-шығармашылық жетістікке жетуіндегі білімді, динамикалық
байланыстарын басқару үдерісі» деп нақтыланды.
3.Теориялық-әдіснамалық
негіздерге
бағдарлану
IT
арқылы
интеллектуалды әлеуетті қалыптастыруға, анықтауға және зерттеуге мүмкіндік
беретін болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі жасалды. Бұл
құрылымдық-мазмұндық моделді құруда болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің IT арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруағы оның
компоненттері (мотивациялық-мазмұндық, ақпараттық-танымдық, іс-әрекеттікшығармашылық) өлшемдері, көрсеткіштері анықталып, оның жоғары, орта,
төмен деңгейлері сипатталды.
4. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің IT арқылы интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың әдістемесі даярланды. Болашақ бастауыш сынып
мұғалімінің әлеуметтік зияттылығын дамытудың әдістемесі дайындалды:
«Бастауыш білім берудегі ІТ негіздері» арнайы курсының бағдарламасы және
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«Интеллектуалды карта әдісін» құрау ережелері, студенттерге, бастауыш
сынып мұғалімдеріне арналған «ІТ арқылы интеллектуалды әлеуетті
қалыптастыру негіздері» атты оқу-әдістемелік құрал тәжірибеге ендірілді.
Зерттеу нәтижелерін жүргізіп, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
IT арқылы интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың мақсататын, міндеттерін
шешудің нәтижесінде төмендегідей ұсыныстар беріледі:
- ЖОО-да оқу жоспарына таңдау компоненті ретінде біз құрастырған
элективті курсты, сонымен қатар зерттеу барысында жинақталған
материалдарды пән мазмұнына енгізу;
-зерттеу тақырыбы аясында болашақ бастауыш сынып мамандарының
ғылыми-жобалық іс-әрекетінде ғылыми жоба тақырыптары аясын кеңейту;
- зерттеу тақырыбы бойынша болашақ бастауыш сынып мамандарының
үздіксіз педагогикалық практика өту кезінде мұғалімдер үшін интеллектуалды
әлеуетке байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, авторлық
бағдарламалар жасау, оқу-әдістемелік кешендер даярлау.
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ҚОСЫМША А
АНКЕТА
Қымбатты студент!
Оқу үрдісінде ақпараттық-технологияларды қолдану дәрежесін анықтау үшін келесі
сұрақтарға жауап берсеңіз?
Аты-жөніңіз __________________________________________________________
Курс (университет) _______________________________________________________
Танымдық компонентті қамтитын сұрақтар:
(жауап беруге
иә қиын)
жоқ
1.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімі ақпараттық білімнің
базалық деңгейін меңгеру үшін білім берудегі ІТ-ның маңызын
қажет деп санайсыз ба?
2.Ақпараттық білімдерді басқа пәндерді оқытуда, күнделікті
тұрмыста еркін қолдана аласыз ба?
3.Өз бетіңізше жоспарлап, олардың алгоритмдерін құрып,
стандартты емес жағдаятқа сәйкесті шешім қабылдап,
әрекеттене аласыз ба?
4. Күнделікті оқу үрдісінде ақпараттық- технологиялардың
(АТ) қандай құралдарын қолданасыз?
- Мәтіндік редактор.
- Электронды мәліметтер базасы
- Электрондық кестелер
- Презентациялар құруға арналған бағдарламалар
- Қосымша материалдар мен жаттығуларды басып шығару
- Бейне, дыбыс және графикамен жұмыс істеуге арналған
бағдарламалар
- мультимедиа проекторы (бейнефильмдер, презентациялар)
- Интернеттен ақпарат іздеу
- Интернет-форум
- Электрондық тесттер
- Сандық энциклопедиялар мен сөздіктер
- Интерактивті тақталар
- Басқа (қосымша жазу
5. Сіз оқу-танымдық іс-әрекетіңізде келесі типтегі оқу
тапсырмаларын қолданасыз ба?
- Мәтіндік редактордың көмегімен баяндама (шығарма, сөз
сөйлеу және т.б.) бойынша жұмыс.
- Сабақта баяндаманы компьютерлік таныстыру.
- Мультимедиялық
технологиялар
қолданылатын
оқу
тапсырмалары, мысалы, бейнелер, анимациялар және т. б.
- Электронды
оқулықтарды
қолдану
арқылы
оқу
тапсырмалары.
- Арнайы бағдарламалық құралдардың көмегімен тестілеу
- Графикалық редакторлар қолданылатын оқу тапсырмалары.
- Электрондық кестелер қолданылатын оқу тапсырмалары
- Ұзақ мерзімді (2 аптадан астам) оқу жобасымен жұмыс.
- Қысқа мерзімді оқу жобасымен жұмыс
- Басқа (қосымша жазу)
Мотивациялық компонент бойынша
1. ІТ-мен жұмыс жасауды өз қажеттілігімде ғана қолданамын
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деп ойлайсыз ба?
2. Стандартқа сай ІТ негіздерін толық меңгергенсіз бе?
3. Алгоритмдерді құруға оқытушының көмегін қажет етесіз
бе?
4. ІТ-ды қолдануда қызығушылығыңыз бар, бірақ қолдану
аясы жеткіліксіз бе, біліктілігім төмен деп ойлайсыз ба?
5. Болашақ кәсіби мамандыққа қатысты міндеттерді іске асыру
үшін ақпараттық - технологияларды (ІТ) пайдаланасыз ба?
Егер солай болса (көрсетіңіз):
- АТ-ны пайдалана отырып, сабақ жоспарын жасаймын
- АКТ көмегімен сабақ дайындау
- Оқу мақсаттары үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді
таңдаймын
- Интернеттен оқу материалдарын іздеу
- Өзін-өзі дамуын бақылау үшін ІТ қолданамын
- Сабақта түсіну үшін ІТ-ны тиімді пайдалану
- Студенттермен немесе оқытушылармен өзара әрекеттесу
үшін ІТ-ны қолдану
- Өзгелерге көмек көрсетуді ұйымдастыру үшін Интернеттехнологияларды қолданамын (мысалы, электрондық пошта,
форумдар және т. б.)
- Мен веб-сайттың оны оқуда қолдануға жарамдылығын
бағалай аламын және солай істеймін
- Басқа (қосымша жазу)_
Процессуальды компоненті бойынша
1. ІТ-ды қолдану барысында шығармашылық жұмыстарды:
«жоғары», «орташа», «төмен» қай деңгейде бағалар едіңіз?
2. ІТ арқылы оқу материалдарын меңгеруде білім мазмұнын
тереңдетуге мүмкіндік береді деп ойлайсыз ба? Сіздің
ойыңызша, ақпараттық және компьютерлік технологияларды
қолдану сабақты меңгеруді жеңілдетеді және оларды әр
тараптандыруға мүмкіндік береді ме?
3. Меңгерген ақпараттық технологиялық білімді жаңа білім
алуда пайдала алу мүмкіндігіңіз жоғары деңгейде деп ойлайсыз
ба? Сіз өз біліміңізді жетілдіру үшін Интернет желісін
қолданасыз ба?
4. Сіз өзіңіздің оқу, ғылыми-танымдық іс-әрекетіңізде келесі
типтегі оқу тапсырмаларын қолданасыз ба?
- Мәтіндік редактордың көмегімен баяндама (шығарма, сөз
сөйлеу және т.б.) бойынша жұмыс.
- Мультимедиялық
технологиялар
қолданылатын
оқу
тапсырмалары, мысалы, бейнелер, анимациялар және т. б.
- Электронды
оқулықтарды
қолдану
арқылы
оқу
тапсырмалары
5. Сізге ІТ-ны игеруге көмек керек пе?

Сауалнама 15 сұрақтан және әрбір сұрақ үш жауаптан тұрады. Жауаптар
1,2,3 деңгейлерімен бағаланады. Мысалы, 1-13 балл жинағандар – «төмен», 1417 балл жинаған студент ақпараттық ІТ танымы «орта» деген, ал 40-42 балл
жинаған студент «жоғары» деген деңгейге ие болады.
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ҚОСЫМША Б
Беннет тесті
Дивергенті ойлау сапаларын зерттеу: техникалық ойлау дамуының деңгейін бағалау.
(С.М. Жақыпов., Ф. Бизакова модификациясы бойынша) (С.М. Жақыпов., Ф. Бизокова. Білім
беру жүйесіндегі психодиагностикалық тестер.- Тараз, 2005. – 351 б (220-231бб)
Берілген тест адамның техникалық ойлауын бағалауға арналған, жекелеп айтқанда
оның сызбаларды оқи білуін, техникалық құрылғылардың жұмысын білу, қарапайым
физика-техникалық есептерді шығару арқылы дивергенті ойлау сапалары бойынша ойлау
шапшаңдығын, ойлау икемділігі мен ойлау ерекшелігін деңгейін анықтауға мүмкіндік
береді.Берілген тестте сыналушыға 70 техникалық сурет тапсырмаларын және оларға
мүмкін жауаптар нұсқалары беріледі. Сыналушының міндеті әр суретке дұрыс жауапты
көрсету.Жалпы тест жұмысын орындауға 25 мин уақыт беріледі. Техникалық ойлаудың
дамуы осы уақыт арасында дұрыс шешімдер көлемімен бағаланады.
1 мен 70-ке дейінгі сәйкес тапсырмалар және олармен байланысты сұрақтар берілген.
Әр сұраққа жауап болуы мүмкін 3 нұсқа ұсынылған оның ішінде тек біреуі ғана дұрыс.
Сыналушы дұрыс жауапты бөлек қағазға тапсырма нөмірімен осы тапсырма жауабы
нөмірін көрсетіп жазып қоюы керек.
3.1 жазуы сыналушы үшінші тапсырманы шешу барысында ұсынылған жауаптың
біріншісін дұрыс деп санағанын білдіреді.
Келесі кестелер (16.17) Беннет тестінің жауап кілті құрамына сәйкес келеді.
Нормалық берілгендерді пайдалана отырып студенттредің техникалық ойлау даму деңгейін
анықтауға болады.
Беннет тесті кілті.
Тест тапсырмаларының дұрыс жауабы
Тапсырма
Нөмірі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Дұрыс
жауап
2
2
1
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
2
1
3
3

Тапсырма
Нөмірі
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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Дұрыс
жауап
2
2
1
3
2
1
3
2
1
3
1
3
2
3
1
2
1
2
2
1
3
1

Тапсырма
Нөмірі
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Дұрыс жауап
1
2
3
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
3
2
1
2
3
1
2
1

ҚОСЫМША В
Нұсқаулық. Бұл әдіс өзіңізді қаншалықты шығармашыл адам екеніңізді анықтауға
мүмкіндік береді. Төменде берілген сипаттамаларды басқаларға қарағанда өзіңізге
лайықтысын табасыз. «Негізінен шынайы» бағанға «Х» белгісін белгілеу керек. Өзіңізге
кейбірі сай келетін сөйлемге «Жартылай шынайы» бағанға «Х» белгісін белгілеу керек. Бір
шешімге келе алмасаңыз «Х» белгісін талаптар бағанына «Мен шеше алмаймын» деп
белгілеңіз.
Әрбір ұсынысқа көп ойланбастан жауап беруге тырысыңыз. Бұл жерде дұрыс немесе
дұрыс емес жауаптар жоқ. Сөйлемді оқу арқылы, ойыңызға бірінші келген жауапты
белгілеңіз. Бұл тапсырманың уақыт шектеуі жоқ, сонда да тезірек жауап беруге тырысыңыз.
Әр сөйлемге жауап беру барысында өзіңіздің шынайы сезіміңіз арқылы жауап беріңіз.
Өзіңізге лайықты бағанға «Х» белгісін белгілеңіз. Әрбір сұраққа бір ғана жауаптан.
Сауалнама мәліметтерін бағалауда тұлғаның шығармашылықпен тығыз арақатынасын
көрсететін төрт фактор қолданылады. Оған енеді: Білімге құмарлық (Қ), Қиялдау (қ),
Қиындық (қ) және тәуекелге бейімділік (Б). Әрбір фактор бойынша төрт өңделмеген
көрсеткіштерді, сонымен бірге көрсеткіштердің жалпы қосындысын аламыз.
Мәліметтерді өңдеу барысында шаблон қолданылады, оны тест жауаптарының
парағына салуға, немесе зерттелінушілердің жауаптарын кәдімгі формада кілтпен
салыстыруға болады.
Кілт
Тәуекелге бейімділік (жауаптары 2 балл бағаланады)
а) оң жауаптар: 1, 17, 42, 35, 22, 63;
б) теріс жауаптар: 5, 8, 22, 32, 34;
в) «мүмкін» формасындағы сұрақтардың барлық жауаптары 1 баллмен есептелінеді
г) сұрақтарға «білмеймін» деген жауаптардың барлығы 1 баллмен бағаланады және
жалпы қосындысынан алып тасталынады.
Білімге құмарлық (жауаптары 2 балл бағаланады)
а) оң жауаптар: 2, 3, 11, 12, 19, 27, 33, 37, 38, 47, 49;
б) теріс жауаптар : 28;
в) «мүмкін» формасындағы барлық жауаптары +1 баллмен, ал «білмеймін» -1 балл
есептелінеді.
Қиындық (жауаптары 2 балл бағаланады)
а) оң жауаптар: 7, 15, 18, 26, 42, 50;
б) теріс жауаптар : 4, 9, 10, 17, 24, 41, 48;
в) «мүмкін» формасындағы барлық жауаптары +1 баллмен, ал «білмеймін» -1 балл
есептелінеді.
Қиялдау (жауаптары 2 балл бағаланады)
а) оң жауаптар: 43, 17, 21, 29, 32, 41, 44, 80;
б) теріс жауаптар: 15, 21, 49;
в) «мүмкін» формасындағы барлық жауаптары +1 баллмен, ал «білмеймін» -1 балл
есептелінеді.
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ҚОСЫМША Г
А. Маслоудың "Өзін-өзі таныту" тесті
А. Маслоудың "Өзін-өзі таныту" тесті өзін-өзі танытуды құрайтын түрлі
параметрлерді тіркеп, оны көпөлшемді шама ретінде өлшейді. Өзін-өзі таныту тесті 1963 ж.
Э. Шостреммен шығарылып, шетелде кең таралған, әйгілі тұлғалық бағдарлау
сұрақтамасының (POІ) негізінде құрастырылған. POІ А. Маслоудың өзін-өзі таныту
теориясының негізінде жасалынған.
"Өзін-өзі таныту" тесті әрқайсысы құндылықтық және мінез-құлықтық сипаттағы екі
тұжырымнан тұратын 126 баптан тұрады. Тұжырымдардың қарама-қарсы мағынада болуы
міндетті болып табылмайды. Бірақ, сонда да, зерттелушіден осылардың ішінен анағұрлым өз
көзқарасына жақынын және, әдетте, өз қылықтарына сай келетін пікірді таңдау талап етіледі.
"Өзін-өзі таныту" тесті өзін-өзі танытуды екі негізгі және бірнеше қосымша шкалалар
бойынша өлшейді.
Сауалнаманың
мұндай құрылымы Э. Шостреммен енгізілді.
Негізгілерге уақытта біліктілік шкаласы мен қолдау шкаласы жатады. Он екі қосымша
шкалалар екі-екіден 6 блокқа бөлінген. Әрбір бап бір немесе бірнеше қосымша шкалаларға
және, әдетте, бір негізгі шкалаға кіреді. Енді осы шкалалардың мазмұнын сипаттайық.
Негізгі шкалалар
1. Уақытта біліктілік шкаласы 17 баптан тұрады. Бұл шкала бойынша жоғары балл,
біріншіден, субъектінің "бүгінгі күнмен" өмір сүру қабілетін, яғни өмірінің қазіргі мезетін
өткен өмірдің өзгермес салдары немесе болашақтағы "нағыз өмірге" дайындық ретінде емес,
ал оның бар толық мәнінде сүру қабілетін сипаттайды. Екіншіден, бұл шкала өткен шақ, осы
шақ, келер шақтың біртұтастығын сезіну, яғни өз өмірін тұтастай көру қабілетін сипаттайды.
Дәл осындай дүниені сезіну тұлғаның өзін-өзі жоғары дәрежеде танытатынын көрсетеді. Бұл
шкала бойынша төменгі бал адамның уақыт өлшемінің тек бір кесіндісіне ғана бағытталуын,
өмірлік жолын дискретті түрде қабылдауын білдіреді.
2. Қолдау шкаласы 91 баптан тұрады, субъектінің құндылықтары мен мінез-құлқының
сыртқы әсерлерден тәуелсіздік дәрежесін өлшейді. Бұл шкала бойынша жоғары балы бар
адам өз қылықтары мен мінез-құлқында салыстырмалы дербес әрекет етеді, бірақ бұл оның
айналадағыларға немесе топ нормаларына қарсылығын білдірмейді. Төменгі балл жоғарғы
дәрежедегі тәуелділікті, конформдылықты, қадағалаудың сыртқы локусын білдіреді.
Қосымша шкалалар
Қосымша шкалалар өзін-өзі танытудың жеке аспектілерін белгілеуге бағытталған.
Құндылықтық бағдарлар шкаласы 20 баптан тұрады. Ол адамның өзін-өзі танытатын
тұлғаға тән құндылықтарды қандай дәрежеде бөлісетінін өлшейді. Осы және кейінгі шкала
бойынша жоғары балл өзін-өзі танытудың жоғарғы дәрежесін сипаттайды.
Мінез-құлық икемділігі шкаласы 24 баптан тұрады. Ол өз құндылықтарын жүзеге
асырудағы икемділік дәрежесін, тұлғаның түрлі өзгермелі жағдаяттарда тез жауап қайтара
алу қабілетін өлшейді.
Құндылықтық бағдарлар шкаласы мен мінез-құлық икемділігі шкаласы бірін-бірі
толықтыра келіп, құндылықтар блогын құрады.
3. Өзіне сензитивтілік шкаласы 13 баптан тұрады. Адамның қандай дәрежеде өз
қажеттіліктері мен сезімдеріне негіздеме және есеп беретіндігін өлшейді.
4. Спонтандылық шкаласы 14 баптан тұрады. Ол өз сезімдерін спонтанды түрде білдіре
алу қабілетін өлшейді. Бұл шкала бойынша жоғары балл адамның ойластырылып алынған,
мақсатқа бағытталған әрекеттерге қабілетінің жоқтығын білдірмейді, ол тек оның басқа да,
мысалы алдын-ала ойластырылмаған, шұғыл қабылданатын мінез-құлық амалдарының
болуын білдіреді.
3-ші және 4-шкалалар сезімдер блогын құрайды.
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5. Өзін-өзі сыйлау шкаласы 15 баптан тұрады. Субъектінің өз қадір-қасиетін бағалай
білу қабілетін өлшейді.
6. Өзін-өзі қабылдау шкаласы 21 баптан тұрып, адамның өз қасиеттері мен
кемшіліктеріне баға беруіне тәуелсіз өзін қабылдау дәрежесін белгілейді.
7. Ақпаратты қабылдау шкаласы 16 баптан тұрады. Бұл шкала бойынша жоғарғы балл
зерттелінушінің өз ашу-ызасы мен агрессивтілігін адам жаратылысының табиғи
көріністерінің бірі ретінде қабылдау бейімділігін көрсетеді.
10. Қарым-қатынас шкаласы 20 баптан тұрады. Бұл шкала субъектінің адамдармен тез
арада терең қатынастарды орнатуға, субъект-субъектілік қарым-қатынасты жүзеге асыра алу
қабілетін сипаттайды.
9-шы және 10-шы шкалалар тұлғааралық сезгіштік блогын құрайды.
11. Танымдық қажеттіліктер шкаласы 11 баптан тұрады. Бұл шкала адамның қоршаған
орта туралы білімдерді алуға талпынысының көріну дәрежесін өлшейді.
12. Креативтілік шкаласы 14 бапты қамтиды. Ол тұлғаның творчестволық
бағытылығын көрсетеді.
11-ші және 12-шкалалар танымға қатынас блогын құрайды.
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