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INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PUPILS’ PERSONALITIES 

IN THE CONDITIONS OF EDUCATION INFORMATION 
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Key words: information, information-communication technologies, intellectual development, computer 

graphics and animation. 

Abstract. In an information society as opposed to the industrial one knowledge and intellect are produced and 

consumed. The main type of created products is an information product; erudition and intelligence are included into 

national riches. 

In the article necessity of intellectual development of pupils’ personalities in the conditions of society 

information has been substantiated, didactic potential of information-communication technologies in development of 

intellectual abilities of schoolchildren has been discovered. 

 On the basis of the analysis of the relevant information the conclusion was that intellectual skills are 

determined by the following components: ability to analyze, ability to select the main thing and the second, ability to 

systematize and classify, associativity of thinking, ability to generate ideas and to suggest hypotheses, criticality of 

thinking, development of reflexion, stability of attention, ability to use attention, developed imagination. 

In the course of the work we have made the analysis of didactic potential of information-communication 

technologies and have been determined the main blocks of the above- mentioned technologies, which use in 

pedagogical process is the purpose of increase of intellectual development of pupils’ personalities. 

 

ӘОЖ  373.1.02 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕ БАСЫНЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ДАМУЫНА 

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ӘСЕРІ 

 

І.Ж.Есенғабылов, А.О.Алдабергенова, Ж.Сүлеймен 

 
Ilias_E@mail.ru 

Қазақстан Республикасы, Талдықорған қаласы, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 

университеті 

 

Кілттік сөздер: ақпараттандыру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, интеллектуалды даму, 

компьютерлік графика, анимация. 

Аннотация. Мақалада қоғамды ақпаратандыру жағдайындағы оқушының жеке басын интеллектуалды 

дамытудың қажеттілігі негізделеді, оқушылардың интеллектуалдық ерекшеліктерін дамытудағы ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялардың  дидактикалық  потенциалы анықталады. 

Әдебиет беттеріндегі сәйкес мәліметтерді талдау негізінде интеллектуалдық  біліктіліктер келесі 

компоненттер бойынша анықталатындығы туралы қорытынды жасалған,  олар:  талдау жасауға деген 

қабілеттілік, басты мәселе мен көмекші мәселені ажырата білу қабілеттілігі,  жүйелеу мен жіктеуге 

қабілеттілік,  ойлаудың ассоциативтілігі, идеяларды ойлап табу мен гипотезаларды ұсыну, ойлаудағы 

сыншылдық, рефлекцияның дамуы. Зейіннің орынықтылығы,  оны бөле білу қабілеттілігі, ойлаудың  
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дамытылғандығы. Сондай-ақ, өндірілетін өнімдердің негізгісі - ұлттық байлықтың үлесіне енетін ақпараттық 

өнім, білімділік және интеллект болып табылатындығы баяндалған. 

Зерттеу нәтижесінде оқушылардың интеллектуалдық қасиеттерін ақпараттық–коммуникациялық 

технологиялар көмегімен дамыту білім, біліктілік, жеке сипаттамалары жеке білім алу түрінде болатындығы 

және ол кезде жеке бастың шығармашылығын дамытуға арналған тиімді жағдайлар туындайтындығы және 

берілген мазмұндағы білімді игеретін ғана емес, оны әртүрлі қырларынан қарайтын сапамен 

сипатталатындығы, теориялық және практикалық есептердің шешулерін іздеу кезінде гипотезаларды ұсына 

білетіндігі, оларға сын көзбен қарауды, басқа қатысушылардың гипотезаларын талдау мен дамыта білуді 

қамтамасыз ететіндігі анықталды.  

 

Кіріспе. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның бәсекеге 

ең қабілетті деген 50 елдің қатарына кіру стратегиясы. Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс 

табалдырығында» деген жолдауында қоғамды ақпараттандыру ұлттық экономиканың бәсекеге 

қабілеттілігін қалыптастырудың өте маңызды механизмі ретінде негізделген. 

Қоғамды ақпараттандыру электрондық үкімет құруға; ашық ақпараттық- коммуникациялық 

жүйелерді құруға; ақпараттандыру жүйелері мен құралдарын стандартизациялау мен 

сертификаттауға; жергілікті және ауқымды желілірге қол жетімділігін қамтамасыз етуге; цифрлық 

өрісте мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейтуге, мемлекеттік ресурстардың қауіпсіздігі мен оны 

қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған Ұлттық ақпараттық инфроқұрылым концепциясы 

арнасында орындалады. 

Қaзaқстан Республикaсының Білім турaлы зaңында: «Білім беру жүйесінің бaсты 

міндеттерінің бірі - білім беру бaғдaрлaмaларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек»- деп 

көрсетілген. Солaрдың бірі білім беруді aқпaраттaндыру бaрысында дидaктикалық және оқыту 

құрaлы болып компьютер саналады.  

Ақпaрaттық қоғaмның негізгі талабы - оқушылaрға aқпaрaттық білім негіздерін беру, 

логикалық - құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпарaттық технологияны өзіндік дaму мен 

оны іске асыру құрaлы ретінде пайдaлaну дағдылaрын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға 

бейімдеу. 

Олай болсa, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы әлемнің жүйелік- ақпараттық бейнесін 

оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық бағдарларын дамыту арқылы 

қалыптастыруды көздейтін, адамның дүниетанымының құрамдас бөлігі болып табылатын 

интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы. 

Ақпараттық бірлікті қалыптастыру: мектептің материалдық -техникалық базасына; 

ақпараттық қоғам саясатының мақсаты мен міндеттеріне; оқушылардың ақпарaттық мәдениетін 

қалыптастыру жүйесіне; оқушылардың жас ерекшеліктері мен меңгеру қaбілеттеріне, педагог 

мaмaндaрдың информатикадан білім деңгейлерінің сaпaсы мен шеберліктеріне, оқу - тәрбие 

бағытының ақпараттық қоғам бағытымен өзара байланысына тәуелді. 

Дербес компьютерлердің адамдар іс-әрекетіндегі құрал ретіндегі және жаңа оқу құралы 

ретіндегі негізгі ерекшеліктері [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14] 

еңбектерінде көрсетілген. Аталған еңбектерді талдау компьютердің келесі ерекшеліктерін атап 

көрсетуге мүмкіндік береді: 

- көлемі шектелмеген ақпаратқа және оны аналитикалық түрде өңдеуге қол жеткізуді 

қамтамасыз етеді: 

- адамның танымдық-зерттеу іс-әрекетінде әмбебап құрал ретінде пайдаланылады; 

- психикалық іс-әрекет өнімдерін бекітудің жаңа белсенді формасын қамтамасыз етеді, 

білімнің жеке аспектілерін талдау сияқты түрлендірулерді дербес түрде автоматтандырады және 

оны толыққанды түрде орындайды, қолда бар мәліметтермен салыстырады, белгілі бір саланы 

жаңа ақпаратпен толықтырады, сонымен қатар, практикалық іс-әрекеттерді ұйымдастыруда 

пайдаланылады; 

- әдеттегі жазбалардан кейінгі екінші саптағы мәні бар белгілі құрал болып табылады, оның 

көмегімен орындалатын іс- әрекеттің мазмұны бойынша жедел түрде ақпарат алмасуға болады; 

- адамдар іс- әрекетіндегі қолданылатын саймандар мен құралдардың арасындағы 

байланыстарды орнату негізінде мағыналы заттық- бағыттық орта ретіндегі ерекшеліктері болады. 
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Ақпараттық қоғамда индустриалдықтан бөлек интеллект, білім өндіріледі және қолданылады. 

Өндірілетін өнімдердің негізгісі болып ақпараттық өнім, білімділік және интеллект саналады және 

олар ұлттық байлықтың үлесіне енеді. Сәйкес түрде ақпараттық қоғамдағы өмір социум 

мүшелерінен жоғары интеллектуалдық деңгейді жеке бастың ақпараттық мәдениеттілігін, өсіп 

келе жатқан ұрпақтың шығармашылық белсенділігін талап етеді. Бұл мәселені шешу интеллект 

пен шығармашылық мәселелеріне қазіргі замандағы теориялық әдістерге негізделген 

интеллектуалды дамудың нәтижелі технологияларын жасауға әкеледі. 

Сәйкес түрдегі әдебиеттерді талдау негізінде біз интеллектуалдық біліктіліктер келесі 

компоненттермен анықталады деген қорытындыға келдік, олар: талдау жасауға деген қабілеттілік, 

басты мәселе мен көмекші мәселені ажырата білу қабілеттілігі, жүйелеу мен жіктеуге қабілеттілік, 

ойлаудың ассоциативтілігі; идеяларды ойлап табу мен гипотезаларды ұсыну, ойлаудағы 

сыншылдық, зейіннің орнықтылығы, оны бөле білу қабілеттілігі, ойлаудың  дамытылғандығы [15]. 

Зерттеу әдістері. Қазіргі заманда оқыту іс-әрекетінде оқушының жеке басын интеллектуалды 

дамытуды ойдағыдай іске асыру үшін қазіргі замандағы оқыту құралдары мен әдістерін іздестіру 

қажет. Қазақстандағы оқу орындарының тәжірибесі көрсетіп отырғандай, өте үлкен әмбебап 

мүмкіндіктері бар ақпараттық–коммуникациялық технологияларды пайдалану осындай 

құралдардың бірі болып саналады. Одан бөлек, қазіргі замандағы ақпараттық–коммуникациялық 

технологиялардың дамуы нәтижесінде «адам және компьютер» жүйесі тек қана мамандарға 

қатысты есем, қоғамның барлық мүшелерін қамтитын проблемаға тез айналды, сондықтан адам 

мен компьютердің өзара қатынасы білім берумен ұштастырылуы керек. Мұны неғұрлым ерте 

бастасақ, соғұрлым біздің қоғамымыз тез дами бастайды, себебі қазіргі замандағы қоғам 

компьютермен жұмыс істей білуді талап етеді. Осыған байланысты Қазақстанда информатиканы 

оқыту 5 сыныптан басталады, ал төменгі сыныптарда пропедевтикалық жұмыстар жүргізіледі, 

себебі ақпараттық–коммуникациялық технологиялардың өте зор педагогикалық және 

дидактикалық потенциалы бар [16]. 

Жаңа ақпараттық технологияны адамзат қызметінің барлық саласына енгізу ақпараттық 

қоғамның басты көрінісі болып отыр. Компьютерлік техниканы үздіксіз білім беру жүйесінде 

пайдалану оқытудың педагогикалық технологиясы, ақпараттық технологиясы, компьютерлік 

технологиясының туындауына себеп болды [17]. 

Оқу процесін жаңа техникалық құралдарды пайдаланып әдеттегідей ұйымдастырғанда оқушы 

«түсіндірмелерді тыңдайтын ғана жағдайды» сақтайды, ал оқыту процесінде компьютерді 

пайдаланғанда «оқу белсенді түрде жүргізіледі және оны оқушы өзі бағыттайды» [18]. Бұл кезде 

оқу процесінде жекелеген мәнді мақсаттарға жету орындалады, ал алынған білімдер, Қазақстан 

мұғалімдерінің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, оқушылардың интеллектілерінің дамуына жағдай 

тудырады. 

Зерттеу нәтижелері. Біздің эксперименттік зерттеулеріміз көрсетіп отырғандай оқушылардың 

интеллектуалдық қасиеттерін ақпараттық–коммуникациялық технологиялар көмегімен дамыту 

білім, біліктілік, жеке сипаттамалары жеке білім алу түрінде болады және ол кезде жеке бастың 

шығармашылығын дамытуға арналған тиімді жағдайлар туындайды және берілген мазмұндағы 

білімді игеретін ғана емес, оны әртүрлі қырларынан қарайтын сапамен сипатталады, теориялық 

және практикалық есептердің шешулерін іздеу кезінде гипотезаларды ұсына білуді, оларға сын 

көзімен қарауды, басқа қатысушылардың гипотезаларын талдау мен дамыта білуді қамтамасыз 

етеді, ал олар қазіргі замандағы қажетті сапа болып табылады.  

Еңбектеріне көптеген психологтар мен педагогтар, гуманистік педагогиканың жақтаушылары назар 

аударған Д.Дьюн оқушылардың интеллектуалдық қабілеттерін дамытудың маңызына, жеке ойлауды 

қалыптастыруға арнайы түрде назар аудара келіп, мәселе тек қана білімді игеру қажеттілігінде емес, ол 

білімдерді игеру үшін іс-әрекетті ұйымдастыруда екенін атап көрсетті [19, 30б.]. 

Қазіргі замандағы білімнің әртүрлі аймақтарындағы ақпарат ағындары соншалықты көп және 

соншалықты тез өседі, сондықтан қазіргі замандағы адам өзіне қажетті фактілерді есіне ұстай 

алмайды. Өз мамандығы шеңберіндегі фундаменталды білімдерден бөлек, ол өзінің іс-әрекетіндегі 

тар аймақта ғана емес, ақпаратпен іргелес аймақтарда да жұмыс істей білуі қажет, өйткені көптеген 

мәселелердің шешуі пәндік аймақтардың түйіндесуінде болады. Осыған байланысты, ақпаратпен 

жұмыс істей білу кез-келген кәсіптік және жай ғана мәдениеттілік құзіреттілігінің негізінде 
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жататын кілттік интеллектуалдық біліктілік болып табылады. Сондықтан қазіргі білім беру 

жүйесіндегі кілттік мәселе осындай біліктілікті қалыптастыру болуы тиіс. Көптеген кәсіптік іс-

әрекет түрлеріндегі визуалды ақпарат шешім қабылдауда жалғыз деп есептегендей емес, негізгі 

болып саналады. 

Қазіргі замандағы оқыту процесінің объективті шындығы болып табылатын ақпараттық –

коммуникациялық технологиялар оқушылардың оқу-зерттеу іс-әрекетіне органикалық түрде еніп 

қана қоймай проблемалық оқыту мен шығармашылық іс-әрекеттің арнайы әдістерін оқытуды 

ұйымдастыруда пайдаланылуы да мүмкін, ал ол нәтижесінде оқушылардың жеке бастарының 

интеллектуалды түрде дамуына әсер етеді. Мысалы компьютерлік графика мен анимацияларды 

пайдалану оқушыларға оқу эксперименттік-зерттеу жұмыстарын жүргізуге, әртүрлі құбылыстар 

мен процестерді зерттеуді ғылыми түрде өз бетімен жүргізуге жағдай тудырады. Жасанды 

интеллект жүйелерінің программалық өнімдердегі мүмкіндіктерін оқытуда іске асыру өзін-өзі 

бақылау мүмкіндіктерін, әр оқушыға жеке, дифференциалды түрде жүргізу негізінен іске асыру 

тестілеу, бақылаудың диагностикалық әдістерін және интеллектуалды даму деңгейін бағалауды 

жетілдіруге мүмкіндік береді [20]. 

Нәтижелерді талдау. Қазақстандағы Ұлттық ақпараттандыру орталығында жасалған 

технологияның мазмұны, «горизонталь байыту» типі негізінде модельдеу, оның мәні әдеттегі 

мектептегі білім беру мазмұнынан сапалы түрде ерекшеленетін және оқушылардың 

интеллектуалды дамуына тікелей бағытталған әдеттегі оқу жоспарын арнайы курстармен 

толықтыру болып саналады. 

Ол интеллекті бүтіндей көрсетеді және интеллектің дамуының жекелеген аспектілерін: 

когнитивтілікті, ақпараттылықты және шығармашылықты жинақтайды және сәйкес түрде үш 

негізгі бағытты қамтиды: 

 Когнитивті сызық баланың когнитивті тәжірибесін байытуды интеллект дамуының негізі 

ретінде қарастырады. 

 Ақпараттық сызық әлемнің ақпараттық суретін қалыптастыруға және ақпараттық 

процестермен танысуға, таным әдістерін игеруге бағытталған, сонымен бірге алдымен 

метакогнитивті тәжірибені дамытуды қамтамасыз етеді. 

 Шығармашылық сызық креативті ойлануға қабілеттілікті дамытуға бағытталған, сонымен 

бірге стандарт емес жағдайларда, анықталмағандық жағдайларында интеллектің көріністерін 

жетілдіруге жағдай жасайды. 

Жасалған программалық материал жалпы білім беру мазмұнымен табысты түрде үйлеседі, 

оны қайталамайды және мектепте білім берудің кез- келген программасымен пареллель 

пайдаланыла алады. 

Қорытынды. Қорытындылай келе, ақпараттық–коммуникациялық технологиялардың 

дидактикалық потенциалын талдау нәтижесінде біз оқушының интеллектуалдық дамуы 

мақсатында педагогикалық процесте пайдаланылатын осы технологиялардың негізгі блоктарын 

анықтадық: 

 ақпаратты тиімді түрде өңдеудің жалпы әдістерін зерттеу мен пайдалану; 

 жалпы түрде бағытталған (мәтіндік және графиктік редакторларды, кестелік 

процессорларды, мәліметтер базасын басқару жүйелерін) программаларды пайдалану; 

 телекоммуникациялық программалық қамтамасыздандыруды пайдалану; 

 ақпаратты өңдеудің жаңа субъективті рационалды әдістерін құрастыруға арналған 

(жекелеген заттарды зерттеуде қолданылатын инструменталды орталарды, мультимедиалық 

өнімдерді) арнайы мақсаттағы программаларды пайдалану.  Біздің ойымызша, ақпараттық –

коммуникациялық технологияларды  арнайы мақсаттағы программаларды (программалау 

технологиясын оқу және пайдалану) пайдаланғанда және ақпаратты тиімді түрде өңдейтін жалпы 

әдістерді, оның ішінде-эвристикалық есептерді шешу әдістерін қолданғанда пайдалану тиімді 

болып табылады. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость интеллектуального развития личности учащихся в условиях 

информатизации общества, раскрывается дидактический потенциал информационно-коммуникационных технологий в 

развитии интеллектуальной способности школьников.  

На основе анализа соответствующих литературных данных, сделан вывод что, интеллектуальные умения 

определяются следующими компонентами: способность к анализу, способность к выделению главного и 

второстепенного, способность к систематизации и классификации, ассоциативность мышления, способность 

генерировать идеи и выдвигать гипотезы, критичность мышления, развития рефлексия, устойчивость внимания, 

способность к его распределению, развитое воображение. 

В ходе работы проведен анализ дидактического потенциала информационно-коммуникационных технологий и 

выделены основные блоки выше указанных технологий, использование которых в педагогическом процессе является 

целью повышение интеллектуального развития личности учащихся. 
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