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1. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Сандық экономика: экономикалық және құқықтық аспектілер, жаһандану 

перспективалары мен мәселелері 

ЦИФРЛАНДЫРУ ТРЕНДІ – ТИІМДІ БИЗНЕС ДАМУЫНЫҢ ТЕТІГІ 

 

Байдолдина  Шұғыла  Ерболқызы 

ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық 

колледжі" КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

Аннотация. Бұл мақалада  бизнестің қызметтері мен мәселелері, 

бәсекелестікті дамыту тенденциялары, шағын және орта бизнестің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру үшін цифрландыру жүйесінің қажеттігі қарастырылған. 

Сонымен қатар, бизнеске арналған бірыңғай цифрлық платформаның мақсаты 

және міндеті қарастырылады.. 

Түйінді сөздер: интеграция, цифрлы технологиялар, цифрлы 

экономика, тауарларды таңбалау,шағын бизнес 

 

           Бүгінгі таңда әлемде цифрлы технологиялар мемлекеттер 

экономикасының дамуында маңызды рөлге ие болып отыр. Оның тек мемлекет 

үшін ғана емес, халық үшін де бірқатар артықшылығы бар. Мәселен, 

мемлекеттік қызметтерге қолжетімділік, жедел ақпарат алмасу, бизнесті 

жүргізудің жаңа мүмкіндіктерінің пайда болуы, жаңа цифрлық өнімдер құру 

және т.б.  

«Цифрлы экономика» термині 1995 жылы қолданысқа енгізілді, сонымен 

қоса және бірінші кезекте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

қарқынды дамуымен байланысты болды. 1995 жылы американдық информатик 

Николас Негропонте «цифрлы экономика» терминін енгізді. Қазір бұл термин 

бүкіл әлемде қолданылады. Осылайша, бұл термин саясаткерлердің, 

кәсіпкерлердің, журналистердің күнделікті өмірінде пайдаланылып келеді. 

2013 жылы бекітілген «Ақпараттық Қазақстан-2020» мемлекеттік 

бағдарламасы Қазақстан экономикасын цифрлы қайта құрудың негізі болды. 

Бұл ақпараттық қоғамға көшудің дамуына, мемлекеттік басқаруды жетілдіруге, 

«ашық және мобильді үкімет» институттарын құруға, корпоративті 



құрылымдар үшін ғана емес, сонымен қатар ел азаматтары үшін ақпараттық 

инфрақұрылымның қолжетімділігіне ықпал етті. Мемлекеттік бағдарламаны 

іске асырудың үш жылының қорытындылары бойынша ол 40 пайызға 

орындалды. Алайда, әлемдік деңгейдегі ақпараттық технологиялардың 

қарқынды дамуы өзіндік ережелерді талап етеді. Сол себепті де Қазақстан 

«Цифрлық Қазақстан» жаңа мемлекеттік бағдарламасын қолға алған еді. 

Осы  бағдарлама аясында еліміздің экономикалық жағынан, бизнестің 

дамуы, сонымен қатар халықтың цифрлық  сауатын арттыру және тағы басқа 

мақсаттарды жүзеге асыруды көздейді. Цифрлық сауаттылық дегеніміз - 

адамның білімі мен ақпараттық және коммуникациялық технологияларды 

өзінің күнделікті және кәсіби қызметінде қолдану мүмкіндігі. 

Осыған орай бизнесті  цифрландырудың  қажеттілігі тиімді болып 

табылады. Шағын бизнестің даму қарқыны көбінесе оның қандай нарықтық 

ортада жұмыс істейтіндігіне байланысты: қалыптасқан, енді ғана пайда болған, 

монополияландырумен үзілген өндірістің немесе қандай да бір өзге өндірістің 

пайда болуына ғана. Дәл осы нарықтық экономика кәсіпкерліктің табиғаты мен 

сипатына негізделген маңызды белгілерге ие. Мұндайлардың болмауы таза 

ұғымдық сипаттағы көптеген ережелерді өз тәжірибесінен (өз елінің 

тәжірибесінен) емес, шет елдердің нарықтық шындықтағы тәжірибесінен 

шығаруға; Қазақстандағы ерекше проблемалардың мазмұны мен өткірлігіне 

әрдайым сәйкес келмейтін Батыс ғалым- экономистердің пікірлеріне сүйенуге 

мәжбүр етеді. Нарықтық экономикадағы шағын бизнес- экономикалық өсу 

қарқынын, жалпы ұлттық өнімнің құрылымы мен сапасын айқындайтын 

жетекші сектор. Бірақ іс тек сандық көрсеткіштерде ғана емес - бұл фактор 

өзінің мәні бойынша типтік нарықтық болып табылады және қазіргі заманғы 

нарықтық инфрақұрылымның негізін құрайды. Сонымен қатар төмендегідей  

артықшылықтар мен ерекшеліктерін ажыратамыз:  

Шағын бизнеске тән негізгі артықшылықтар мен ерекшеліктер : 

 неғұрлым икемді және жедел шешімдер мүмкіндігі. Шағын бизнестегі ірі 

корпорациялармен салыстырғанда басқарушылық шешімдерді қабылдау 

құрылымы жеңілдетілді, бұл конъюнктуралық өзгерістерге, оның ішінде 

қызметтің бір түрінен екіншісіне ауысу кезінде капиталдың маневрі жолымен 

тез және икемді әрекет етуге мүмкіндік береді; 

 өндірушілерді негізінен аймақтық нарыққа бағыттау. Шағын бизнес 

жергілікті нарықтың тілектерін, артықшылықтарын, әдет-ғұрыптарын, 

әдеттерін және басқа да сипаттамаларын зерттеуге өте ыңғайлы; 

 жұмыспен қамтуды қолдау және жаңа жұмыс орындарын құру. Шағын 

бизнесті дамыту жұмыс күшінің ағынын азайта отырып, өңір экономикасын 

қалыптастырады; 



 ірі өндірушілерге қатысты қосалқы функцияларды орындау. Ірі фирмалар 

субкооператорлар негізінде шағын кәсіпорындарға оның фазаларын бере 

отырып, өндірістік процесті орталықсыздандырады; 

 инвестициялардың шағын бастапқы көлемі. Шағын кәсіпорындарда 

құрылыстың мерзімдері аз; шағын мөлшерлер, оларды қайта жарақтандыру 

жылдам және арзанырақ, жаңа технология мен өндірісті автоматтандыруды 

енгізу, машина және қол еңбегінің оңтайлы үйлесіміне қол жеткізу; 

 шағын кәсіпорындардағы өндірістің экономикалық тиімділігі. Шағын 

бизнесті ірі фирманы құрудан гөрі оңай. Үй-жайларды, кеңсені, автокөлікті 

жалға алуға болады, үлкен аумақтар, үй-жайлар, күрделі құрылыстың қажеті 

жоқ. Шағын бизнес қаражатының айналымдылығы жоғары, шағын бизнес 

қызметкерлерінің еңбекақысының орташа деңгейі төмен, яғни бизнесті 

ұйымдастыруға жұмсалатын шығындардан аз; 

 шағын кәсіпорындардың инновациялық сипаты [1]. 

Шағын бизнес бірнеше экономикалық проблемаларды шешуге ықпал етуі 

тиіс: бәсекелестікті қолдау, монополиялық құрылымдарға нарықтық балама 

бола отырып; нарыққа тауарлар мен қызметтерді толтыру; жаңа жұмыс 

орындарын құру, жұмыссыздықты арттыру мәселесін жеңілдету; кәсіпкерлік 

қабатты қалыптастырып, адамдарға өздерінің кәсіпкерлік қабілеттерін 

көрсетуге және жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Шағын бизнестің артықшылығы күрделі салымдардың тез өтелуі, 

өндірушілердің басым түрде өңірлік нарыққа бағдарлануы, сұраныстың 

өзгеруіне, жұмыспен қамтудың өсуіне икемді әрекет ету болып табылады.  

Жалпы, бизнесті цифрландыру форматына ауыстыру көлеңкелі кәсіпті 

жоюға септеседі. Ақпарға сүйенсек, кәсіптің 38 пайызы көлеңкелі жұмыс істеп 

келеді. Цифрлық жүйеге көшу заңсыз жұмысқа тыйым салмақ. 2022 жылға 

дейін электрондық сауда жүйесіне 200 мың бизнес өкілін қосу жоспарланған.  

 Қазіргі таңда бизнес үшін сауда жүргізу жағдайларын жақсартуға және 

«көлеңкелі» экономиканы анықтауға мүмкіндік беретін «Электрондық шот-

фактуралар», «Тауарларды таңбалау» жүйелері іске асырылды. Сонымен қатар 

«бақылау кассалық-аппараттарымен» онлайн режимде жұмыс жасау  өзінің 

нәтижелерін көрсетуде. 

«Мемлекеттік әкімшілендіру кезінде кәсіпкерлер мен тұрғындардың 

шығындарын қысқартуға байланысты жұмыстарды жалғастыру қажет. Осыған 

орай бизнесті реттеуге қатысуды әрі қарай азайтуға бағытталған заң 

қабылдауды жылдамдату керек. «Бір терезе» қағидаты бойынша бизнеске 

мемлекеттік қолдау көрсету үдерістерін цифрландыруды қамтамасыз ету қажет. 

Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің интеграциясы «бір өтініш» 

қағидаты бойынша жекелеген мемлекеттік қызмет көрсетуден кешенді қызмет 

көрсетуге көшуге мүмкіндік береді». 

Қазіргі уақытта шағын кәсіпорындарға қолдау көрсету бойынша кедергілердің 

бірі шағын кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз ететін тиімді 

инфрақұрылым объектілерінің болмауы немесе жетіспеуі болып табылады. Ірі 



кәсіпорындар өздеріне инфрақұрылым жасайды: оқу орталықтары, 

маркетингтік және заң бөлімшелері, коммуникациялық инфрақұрылым - кірме 

жолдар, инженерлік желілер және басқалар, өкілдіктер мен дүкендер ашады, өз 

қызметшілері үшін жеке банктер мен әлеуметтік объектілер құрады. 

Шағын кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау қазіргі Қазақстанның алдында 

тұрған маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Шағын бизнесті 

мемлекеттік және аймақтық органдар тарапынан қолдау үшін қажетті 

қаражатты бөліп шығарудан басқа, шағын бизнеске қолдау көрсету үшін 

инфрақұрылымды құру үшін елеулі көмек қажет. 

Нарықтық экономикасы дамыған елдерде соңғы онжылдық шағын 

кәсіпорындар бірлестіктерінің қарқынды дамуымен атап өтілді. Олар: шағын 

бизнесті, шағын кәсіпкерлікті дамыту орталықтары, пайда орталықтары, 

бизнес-орталықтар, өндірістік және тұтыну кооперативтері, сауда және 

сервистік желілер, кәсіпкерлер ассоциациялары, бизнес- инкубаторлар, 

технопарктер, өзара кредит беру және/ немесе өзара кепілдіктер қоғамдары 

және т. б. көптеген түрлерді қамтиды. 

Алайда, Қазақстан Республикасында шағын бизнестің дамуына кедергі 

келтіретін проблемалардың бірі өндірістік инфрақұрылымның дамымауы 

болып табылады. Негізгі себеп - ұлттық экономиканы жаңғырту базисі іс 

жүзінде жоқ. Сондай-ақ, шағын бизнестің табиғатымен байланысты ерекше 

проблемалар бар. 

Біріншіден, шағын бизнес нарықтық феномен болып табылады, өйткені 

өзінің ерекшелігіне (икемділігіне, маневр жасауына, ұтқырлығына) байланысты 

ол басқа өндірістік құрылымдарға қарағанда анағұрлым серпінді, нарықтық 

қатынастарды туындатады. Алайда, әлі күнге дейін шағын экономиканың 

қанағаттанарлық моделі жоқ, ал оның нақты нысандары әр түрлі елдерде 

айтарлықтай ерекшеленеді. 

Екіншіден, кәсіпкерліктің кадрлық әлеуетін қалыптастыру проблемасы 

бар. Сондықтан тестілеу, бизнес жоспарлауға оқыту, шығармашылық 

конкурстарды өткізуді қамтитын таңдаулы іріктеу өте маңызды. 

Ақырында, өндірістің әртүрлі факторларын басқару әдістемесіндегі 

алшақтықты атап өту керек, ол жеткілікті адами ресурстар арқылы орта бизнес 

деңгейінде ғана жойылады [2]. 

Бүгін, маңызды міндеттердің бірі кәсіпкерлердің конституциялық 

құқықтары мен бостандықтарын іске асыру бойынша биліктің барлық 

тармақтарының күш-жігерін біріктіру болып табылады. 

Шағын кәсіпкерлікті қолдау бағдарламалары кәсіпкерлік субъектілерінің 

санын ұлғайтуға бағытталған шағын және орта бизнесті мемлекеттік 

қолдаудың негізгі компоненттерінің бірі болып табылады, сондай-ақ олардың 

қалыптасуы мен одан әрі дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасау болып 

табылады. 



Қазақстанда соңғы онжылдықта жүргізілген экономикалық өзгерістер 

республиканың барлық өңірлерінде шағын бизнесті дамыту үшін кең 

перспективалар ашты. ҚР өңірлерінде халық тұтынатын тауарлар өндірісі 

тұтынушылық сұранысты қанағаттандыруда дағдарысты жағдайды 

жеңілдетуде шешуші мәнге ие. 

Шағын кәсіпорындар өндірісінің ауқымы мен құрылымы көбінесе өңірлік 

нарықтың сыйымдылығы мен әлеуетін, тауарлар мен қызметтердің басым 

түрлерінің құрамын айқындайды. [3]. 

Өңірлерде шағын кәсіпорындарды дамытудың өзектілігі: 

 жергілікті ресурстарды тиімді пайдалану және өңірлік құрылымды 

дамыту есебінен қоғамдық өнімді іске асыруды жеделдету қажеттілігінің 

артуы; 

 халықтың сұранысын қанағаттандыру және тауар-ақша тепе-теңдігінің 

теңгерімділігін қанағаттандыру мақсатында өңір шеңберінде тұтыну және 

әлеуметтік-мәдени саланы жан-жақты дамытуға қажеттілік; 

 шектеулі сатып алу сұранысы бар жергілікті тұтыну нарығы. 

Бұл жағдайлар ірі кәсіпорындар үшін жағымсыз. 

Қазақстан Республикасында өңірлерде нарыққа жауап беретін шағын 

кәсіпорындар құру үшін қажетті алғышарттар әзірленбеген. 

Мұның себебі: 

 жергілікті өндіріс технологиясының төмен деңгейі; 

 қаржылық және материалдық ресурстарды жеткіліксіз қамтамасыз ету; 

 еңбек өнімділігінің төмен деңгейі; 

 шикізаттың жоғары құны; 

 кәсіпорын қызметкерлерінің біліктілігіне қойылатын салыстырмалы 

төмен талаптар. 

Шағын  және  орта  бизнес кәсіпорындары үшін цифрландыру жылдам әрі 

жеңіл масштабтау мен өсуді білдіреді.  Мысалы,  электрондық  коммерцияны  

дамыту  ШОБ  үшін жаңа сату арналарын  ашады, сондай-ақ "көлеңкелі"  

экономиканың  көлемін  әлеуетті азайтады.  BCG және "Самұрық-Қазына" 

бірлескен зерттеулерінің мәліметтері бойынша 2020 жылдың басында 

Қазақстандағы электрондық коммерция үлесі 1% - дан кем болды, салыстыру 

үшін: Ресейде - 3%, Қытайда-8,3%. Біз бөлшек саудадағы қазақстандық 

электрондық коммерция нарығы ресейлік қарқынмен өссе, 2022 жылға қарай 

оның көлемі $750-800 млн. жетеді деп күтеміз. 

Шағын және орта бизнеске арналған бірыңғай цифрлық платформаның 

мақсаты - ақпараттық- коммуникациялық технология құралдарымен сервис 

көрсету арқылы және "бір терезе" қағидасымен жұмыс істейтін 

қосымшалардың көмегімен отандық шағын және орта бизнестің кәсікелік 



қабілеті мен өнімділігін арттыру. Бұл шағын және орта бизнесті цифрландыру 

процесін әлдеқайда жеделдетеді әрі жеңілдетеді. Платформаның міндеті: ШОБ 

көрсетілетін қолдау шараларының тиімділігін арттыру, ШОБ өнімдерінің 

нарыққа шығу уақытын қысқарту, ШОБ өнімдері сату мен өткізу құралдарын 

беру, ШОБ қызметін жетілдіру үшін құралдар беру, өнім сұранысының 

маркетингтік талдауын жасау, ШОБ үшін мамандарды таңдау мен дамыту 

құралдарын беру. Платформада барлық телекоммуникациялық және есептеу 

негізі қосылады, сондай-ақ бизнестің әр түріне қажетті эдектронды сервис 

жиынтығы кіргізіледі. Атап айтқанда, бизнесті автоматтандыру мен қолдаудың 

сервисі - бұлтты бухгалтерлік есеп, электронды құжат айналымы, виртуалды 

кеңсе және т.б. Коммуникациялық сервис: почталық сервис, виртуалды колл-

орталық, онлайн чат және т.б. болса, тиімділікті арттыру үшін бизнесті 

жоспарлау мен сараптауға арналған құралдар, онлайн оқыту секілді көптеген 

қызметтер қарастырылған [4]. 

Жалпы, бизнесті цифрландыру форматына ауыстыру көлеңкелі кәсіпті 

жоюға септеседі. Ақпарға сүйенсек, кәсіптің 38 пайызы көлеңкелі жұмыс істеп 

келеді. Цифрлық жүйеге көшу заңсыз жұмысқа тыйым салмақ. 2022 жылға 

дейін электрондық сауда жүйесіне 200 мың бизнес өкілін қосу жоспарланған. 

Ал келер жылы еліміз бойынша бизнесті қолдауды автоматтандыру жұмыстары 

толыққанды жүзеге асырылады.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены о влиянии цифровых 

технологии в развитие экономики. Преимущества цифровых технологии:  

появление новых возможностей для ведения бизнеса, упрощение доступа 

населения и бизнеса к государственным услугам, ускорение обмена 

информации, создании новых цифровых продуктов. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, транформация, 

информационные технологии, сырьевая отрасль, рост производительности, 

конкурентоспособность, затраты на ИКТ, импорт товаров, достоинтсва и 

мунусы цифровой экономики. 

 

На данный момент идеей цифровой трансформации охвачен весь мир и 

во многих странах цифровизация является стратегическим развитием. 

Цифровые технологии играют все более важную роль в развитии экономики 

стран. 

За последние десятилетия мир стремительно движется к экономике 

нового типа, где основным инструментом ее формирования становятся 

цифровые технологии. Расширение роли информационных технологий в работе 

частного и государственного секторов является основой для перехода к 

цифровому государству. 

По прогнозам ведущих мировых экспертов, к 2020 году 25% мировой 

экономики будет цифровой, и внедрение технологий цифровизации экономики, 

позволяющих государству, бизнесу и обществу эффективно взаимодействовать, 

становится все более масштабным и динамичным процессом.[1] 

Экономика страны всё больше оцифровывается. В 2018 году доля 

организаций, использующих компьютеры, увеличились с 70,7% до 77,7%. Тем 

временем доля организаций, имеющих доступ к интернету, выросла с 67,7%  в 

2017 году до 75,1% в 2018-м, а доля организаций, имеющих интернет-ресурсы 

— с 21,7% до 22,3%. 

Повсеместное внедрение цифровых технологий придаст импульс 

развитию традиционных базовых отраслей путем обеспечения роста 

производительности, повышения их конкурентоспособности, в том числе на 

международном рынке. Таким образом, в результате цифровизации будет 

обеспечен рост отечественного экспорта на внешние рынки как в сырьевых 

отраслях, так и агропромышленном комплексе, что, в свою очередь, приведет к 

росту капитализации крупнейших производственных компаний. 

По данным пресс-службы Министерства цифрового развития, 

оборонной и аэрокосмической промышленности, общий экономический 

эффект от цифровизации в Казахстане составил 578 млн долл. США. 

Официальный информационный ресурс премьер-министра РК сообщил, что за 

счёт внедрения цифровизации экономики ожидается ежегодный рост 

производительности на 2-10%, рост добычи на месторождениях — на 3%, 

сокращение производственных затрат — на 10-20%, повышение урожайности 

за счёт применения точного земледелия в АПК — на 25-50%. 

Общие затраты на информационно-коммуникационные технологии в 

Казахстане в 2018 году составили 305,2 млрд тг, снизившись на 12,8% за год. 

В цифровизации страны большую роль играет импорт товаров, 

относящихся к информационно-коммуникационным технологиям. Так, в 2018 

году общий импорт товаров, относящихся к ИКТ, увеличился на 11,8% за год и 

http://mdai.gov.kz/ru/news/578-mln-dollarov-ssha-sostavil-obshchiy-ekonomicheskiy-effekt-ot-cifrovizacii-v-kazahstane-v
http://mdai.gov.kz/ru/news/578-mln-dollarov-ssha-sostavil-obshchiy-ekonomicheskiy-effekt-ot-cifrovizacii-v-kazahstane-v
https://primeminister.kz/ru/news/premer-ministr-rk-askar-mamin-provel-zasedanie-komissii-po-voprosam-cifrovizacii-pri-prezidente-rk


составил 2,3 млрд долл. США. 45,3% всего импорта приходится на 

телекоммуникационное оборудование, 12,5% — на компьютеры и 

сопутствующее оборудование, 11,7% — на электронные компоненты, 30,5% — 

на другие товары ИКТ. [2] 

 

 
 

 

С точки зрения бизнеса, трансформация всех секторов и рынков 

посредством цифровизации может способствовать производству товаров и 

услуг более высокого качества при меньших затратах. Кроме того, 

цифровизация преобразует цепочки создания стоимости различными 

способами и открывает новые каналы для добавления стоимости и более 

широких структурных изменений [3]. 

Достоинства цифровой экономики: 

-Преодоление социального неравенства; 

-Рост производительности труда; 

-Появление новых рабочих мест; 

-Увеличение конкурентоспособных организаций; 

-Снижение затрат на производство. 

-Это далеко не все положительные стороны цифровой экономики. Их 

гораздо больше и все они зависят от конкретной сферы деятельности человека. 

Минусы цифровой экономики: 

-«Цифровой разрыв».  Имеется ввиду неравенство в цифровом 

образовании, так как доступ к цифровым продуктам и услугам есть далеко не у 

всех людей, что напрямую влияет на их благосостояние; 

-Угрозы со стороны хакеров. Чтобы защитить персональные данные 

своих клиентов, необходимо тщательно выстроить систему безопасности, но 

такая возможность есть далеко не у каждого бизнеса; 

-Рост безработицы. На рынке труда с появлением новых онлайн-услуг 

постепенно начнут пропадать некоторые профессии или даже целые отрасли; 

-Многие специалисты придерживаются мнения о том, что такой 

прогресс повлияет на исчезновение банковской системы и это произойдет уже 

через 10-15 лет. Такая ситуация возможна на фоне стремительного развития 

цифровых продуктов; 

-Как только человек начинает активно пользоваться интернетом, ему 

приходится вносить в анкеты личные данные. В глобальном масштабе, 

использование информации о людях с целью влияния на их поведение, 

называется «цифровым рабством». 

Подводя итоги все мероприятия и проекты, реализованные в рамках 

программы «Цифровой Казахстан», помогут обеспечить занятость населения, 

улучшить инвестиционный климат, а также повысить эффективность и 

прозрачность государственного управления, качество образования и 

http://ranking.kz/storage/app/media/2019/11/08/2.png


здравоохранения, производительность труда и рост доли малого и среднего 

бизнеса в структуре ВВП. Но необходимо учитывать систему безопасности 

персональных данных. 
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Қазақстан Республикасында цифрлық экономиканың қалыптасуы жағдайында 

электрондық коммерцияның дамуы 

Турсынгазина Д.С. 

Экономиканы цифрландыру құралдарының бірі шеңберінде электрондық 

коммерция маңызды болуда. Электрондық коммерция қазіргі заманғы 

халықаралық сауданың инновациялық құралы бола отырып, географиялық 

және әлеуметтік-саяси шекараларды тегістей отырып, жаһандық әлемдік 

деңгейде жеткізуші мен тұтынушы арасындағы қатынастардың түбегейлі жаңа 

деңгейін қалыптастырады. Электрондық коммерция ақпараттық технологиялар 

мен интернетті пайдалану тәсілі ретінде сауданы одан әрі дамыту үшін 

стратегиялық бағыт болып табылады. Қазақстан үшін бұл ақпараттық қоғам 

мен цифрлық экономиканы дамыту шеңберінде Дүниежүзілік сауда ұйымына 

және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болу кезеңінде ерекше маңызды 

болып отыр. Цифрлық трансформация күшейген сайын, электрондық 

коммерция ландшафты серпінді бола бастайды. Жаңа бизнес-модельдер сатып 

алушы мен сатушы арасындағы қарым-қатынасты өзгертті және Интернетте 

сатып алу-сату мүмкіндіктерін кеңейтті. Көптеген фирмалар бүкіл әлемде 

интернетті сатып алады және сатады, ал электрондық коммерция нарығының 

абсолютті құны үнемі өсіп келеді. Цифрлық технологиялар ішкі және 

халықаралық нарықтардағы экономикалық белсенділікті өзгертті. Олардың 

кеңінен қолданылуы халықаралық сауданың барлық секторларында көрініс 

табады, алайда олар ең жаңа технологиялық революцияның орталығына 

айналған қызметтер саудасына қатты әсер етті. Технологиялық инновациялар 

шетелге сандық түрде өсіп келе жатқан қызметтер санын жеткізуге мүмкіндік 

берді. Сонымен қатар, бұл технологиялар дәстүрлі қызметтердің саудасын 

жеңілдетіп қана қоймайды, сонымен бірге олар жаңа қызметтерге тауарлар 

саудасын алмастыруға мүмкіндік береді, бұл халықаралық қызметтер үлесінің 

өсуін қамтамасыз етеді. Зерттеу мәселесін белгілеу Соңғы бірнеше жыл ішінде 

https://strategy2050.kz/ru/news/51190/
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интернеттехнологиялардың пайда болуымен электрондық коммерция үлкен 

маңызға ие болды. Ақпараттық технологиялар мен Интернет желісінің белсенді 

дамуы бизнесті дамыту үшін түбегейлі жаңа жағдайлар жасайды. Электрондық 

коммерцияны енгізу деңгейі әлі де көптеген елдердің экономикасының аз 

бөлігін құраса да, шығындарды азайту мен өнімділікті арттыру құралы ретінде 

электрондық коммерция қолдануды көреді. Зерттеудің өзектілігі әлемдік 

экономикада жаңа ақпараттық технологиялардың пайда болуы мен дамуына 

байланысты қызметтің жаңа түрі – электрондық коммерция қарқынды дамып 

келе жатқандығына байланысты болуда. Зерттеу міндеті: шет елдердегі 

электрондық сауда нарығын реттеу тәсілдерін талдау және Қазақстандағы 

электронды коммерцияны реттеу мен дамытудың негізгі бағыттарын анықтау. 

Зерттеудің негізгі әдістері: зерттеу жұмысы теориялық және салыстырмалы 

талдау әдістері, сондай – ақ статистикалық, SWOT талдау әдісі қолданылды. 

Ақпараттық базаны Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және 

реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы ресми статистикалық 

ақпараты, қолданыстағы заңнамалық актілер мен нормативтік құжаттар, 

ғылыми әдебиет, мерзімді баспасөз материалдары, сондай-ақ автордың жеке 

байқаулары құрады. Нәтижелер және оларды талқылау Қазіргі кезеңінде 

Қазақстанда электрондық коммерция бірқатар мәселелер мен проблемаларды 

қамтиды, сондықтан даму тенденцияларын талдау және оның құрылымдық 

элементтерін анықтау әрі қарай дамудың қажетті шарттары болып табылады. 

Сауданы цифрландыру жаһанданып жатыр, 2019 жылы электрондық сауданың 

нарықтағы көлемі 1,8 трлн АҚШ доллары шамасында. Бұл әлемдік бөлшек 

сауда тауары айналымының 11,6%-ын құраған. Әлемдегі электрондық сауда 

нарығы жыл сайын 11%-дан аса өсіммен қарқынды дамып жатыр. Алдағы 

5 жыл ішінде әлемде электрондық сауда 1 трлн АҚШ долларына ұлғаяды. 

Электрондық сауданың шексіз мүмкіндіктері дәстүрлі дүкендердің интернет 

жүйесіне жаппай көшуіне ықпал етіп отыр. Соңғы 2 жылда АҚШ-та 10 мыңнан 

астам дүкен жабылды. Алдағы 5 жылда мұнда сауда орталықтарының 20-25%-

ның жабылуы мүмкін. Халықаралық сарапшылардың болжамдарына сәйкес, 

2023 жылға қарай электрондық коммерцияның әлемдік нарығы 2,8 трлн АҚШ 

долларына дейін жетеді. Әлемдік көрсеткіштермен салыстырғанда 

Қазақстандағы бөлшек сауданың салыстыруға келмейтін көлеміне қарамастан, 

біздің елімізде электрондық коммерцияның дамуы жоғары серпінділікті 

көрсетеді.  

Интернетте сату үшін офлайн немесе физикалық мүмкіндіктерді 

пайдалануда. Автоматты супермаркеттерден бастап ұялы телефондарға 

тапсырыс беруге дейін қосымшалар реті Дереккөз: Авторлармен [9] әдебиет 

негізінде құрастырылған. Көптеген компаниялар электрондық коммерцияның 

бизнес-модельдеріне белсенді түрде инновациялар енгізуде және жасанды 

интеллект, блокчейн, «Заттар интернеті» және дрондар, роботтар сияқты дербес 



жеткізу құрылғыларын қоса алғанда, 4.0 индустриясының бірқатар цифрлық 

технологияларын пайдалануда. Осы технологиялар негізінде бизнес-модель 

жасау үшін әзірленген тетіктер – жаңа төлем тетіктері (мобильді ақша және 

цифрлық әмияндар), қауіпсіздік және сенім тетіктері (цифрлық сәйкестендіру, 

ең төменгі сапа стандарттары, сақтандыру, беделді талдау және қолдау 

жүйелері: смарт-келісімшарттар және т.б.), халықаралық нарықтағы өзара іс-

қимыл тетіктері (сенім тетіктері, маркетинг және жарнама, логистика, буып-

түю және сақтау, клиенттерге шет тілдерінде қызмет көрсету, кедендік 

ресімдеу) әлемдік саудадағы электрондық коммерцияның өсу драйверлері 

болып. Электрондық сауданы толыққанды дамыту үшін өзін-өзі реттеудің 

әртүрлі бастамаларын ынталандыру, электрондық коммерция саласындағы 

қатынастарды стандарттайтын құжаттарды әзірлеу қажет. Қазіргі заманғы 

халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, оның оның дамуындағы 

маңыздылығына, оның ішінде электрондық коммерция мен қазіргі заманғы 

интернет-технологияларды жаңғыртуға байланысты Қазақстанда электрондық 

сауданың өсу қарқынын қолдау үшін нормативтік және техникалық қамтамасыз 

етуді одан әрі жетілдіру қажет. Электрондық коммерцияны дамытудың негізгі 

трендтері: Бірінші. Бастаушы және тәжірибелі кәсіпкерлерді интернет-

платформаларда ілгерлету бойынша тікелей қолдау көрсетілді. Бүгін 

қазақстандық компанияларды Алибаба, Amazon, Яндекс, Озон, Shopify сияқты 

халықаралық онлайн сауда алаңдарына шығару бойынша елдік әріптестік 

пысықталы жатыр. Мысалы, Alibaba платформасына кіруге «Алтын жеткізуші» 

ретінде 50 компания іріктелді. Бұл премиум мәртебесі жаһандық аудиторияға 

қол жеткізуді, маркетплейс ішінде кешенді ілгерлету мүмкіндігін қамтамасыз 

етеді. Екінші. Пандемия жағдайында жедел қарқынмен дамып жатқан 

қазақстандық цифрлық сауда алаңдарын қолдауға бағытталған шаралар 

қабылдануда. Бүгінде нарықта 13 платформа жұмыс істейді. Kaspi, chocofamily, 

technodom, mechta және басқалары тәрізді маркетплейстердің 20-ға жуық 

тауарлары мен қызметтері бар. Мысалы, ұлттық көшбасшы kaspi дүкенінің 

тапсырыстарының сомасы 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында өткен 

жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 2 есе өсті. Үшінші. Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау туралы Заңның жаңа нормалары шеңберінде министрлік 

«бір терезе» қағидаты бойынша тұтынушылардан шағымдарды қабылдаудың 

Бірыңғай платформасын іске қосуды көздейді. Ол тұтынушыға өз құқықтарын 

қорғауға, сондай-ақ білімін және бизнес мәдениетін онлайн режимде 

жетілдіруге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау бойынша маркетплейс тақырыбы Дүниежүзілік сауда ұйымының, 

Еуразиялық экономикалық одағы мен Экономикалық ынтымақтастық және 

даму ұйымының күн тәртібіндегі тренд болып табылады. Төртінші. 

Халықаралық сауда орталығымен (ITC) бірлесіп «Ready4Trade Central Asia» 

ауқымды 4 жылдық жобасы іске асырылуда. Оның мақсаты — Орталық 

Азияның бес елінің ішкі аймақтық және халықаралық саудасын дамытуды 



қолдау. Бесінші. Сауданы дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасының жобасында бірқатар шаралар қарастырылған. 

Олар: сауданы дамытудың мониторингі мен талдауының бірыңғай ақпараттық-

талдау жүйесін құру, электрондық сауда нарығының статистикалық есебін, 

талдамалық және маркетингтік зерттеулерін жетілдіру, Экономика и статистика 

отраслей и предприятий платформаларды дамыту және кеңейту, фулфилмент 

орталықтарының желісін кеңейту, кәсіпкерлерді оқыту жөніндегі e-commerce 

орталықтарын ашу бойынша бірқатар шаралар көзделуде . Электрондық сауда 

саласындағы негізгі трендтер сандық криптовалюталарды қолдану, 

омниканалды құралдарды дамыту, «уақытылы жеткізу» принципі бар 

роботтауды қолдану арқылы жеткізу және логистика, нақты болжау, терең 

талдау үшін үлкен деректерді пайдалану, қатысушыларға дербестендірілген 

қызметтерді қамтамасыз ету, транзакциялық комиссияларды азайту үшін 

блокчейн технологиясына трансшекаралық төлем жүйелеріне өту болып 

отырғаны байқалуда екенін жеткізді. Жоғарыдағы трендтерді ескере отырып, 

электрондық коммерцияның барлық қатысушыларын қолдау үшін толыққанды 

архитектурасын қалыптастырып және Қазақстандағы B2B (бизнес-бизнес) мен 

B2C (бизнес-сатып алушы) сегменттеріндегі көлемдерді ұлғайту қажет. 

Қорытынды Бүгінгі күні электрондық сауда экономиканың маңызды 

тетіктерінің біріне айналды, сондықтан қазақстандық кәсіпорындардың 

қызметін және мемлекеттік саясатты жалпы сауданың осы түрін дамытуға 

бағыттаған жөн. Электрондық коммерция әлемдік сауданың және тұтастай 

алғанда әлемдік экономиканың серпіні мен ауқымының өсуінің негізгі драйвері 

болып табылады. Электрондық коммерция саласындағы өзгерістер өте серпінді 

және компанияларды ұйымдастырушылық, экономикалық тұрақтылықты 

бақылауға және технологиялық инновацияларды енгізуде әсері айрықша 

болуда. Интернет және цифрлық технологиялар кез келген көлемдегі 

фирмаларға инновациялық бизнес-модельдер жасап, өз ауқымын кеңейте 

отырып, жаңа нарықтарға шығуға мүмкіндік береді. Инновациялық бизнес-

модельдер жаһандық құндылықтар тізбегін (GVC) және жеткізілім тізбегін 

оңтайландырады, бұл электрондық коммерцияның даму тенденцияларын 

ынталандыруда маңызды рөл атқарады. Осылайша, электрондық коммерция 

нарығы тек Қазақстанда ғана емес, сонымен бірге әлемдік деңгейде де дамудың 

бастапқы сатысында тұр, өйткені оны реттеудің бірыңғай тиімді моделі 

дамымаған. Қазіргі уақытта мемлекеттің негізгі міндеті отандық интернет-

сауда нарығын бюджетті қалыптастырудың қосымша көзі ретінде салық 

түсімдерін алу мақсатында емес, оның осы саланың жедел дамуына жағдай 

жасау, тұтынушылардың құқықтарын қорғауды қажет етеді. Электронды сауда 

экономиканың басқа салаларын дамытуда катализатор ретінде әрекет етеді 

және елдегі ішкі сұранысты ынталандырады, әлеуметтік маңызды мәселелерді 

шешуге ықпалдасады.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности системы образования в 

условиях формирования цифровой экономики. Раскрывается сущность понятия 

цифровой экономики, информационно - коммуникационных технологий, а так 

же 

результат их использования в педагогическом процессе. Выделены основные 

направления внедрения информационных технологий в систему образования, 

рассмотрены педагогические цели использования информационно-

компьютерных технологий в процессе обучения. 

Ключевые слова: Цифровая экономика. Цифровая грамотность. 

Основные задачи современной школы. Сетевое поколение: современные дети. 



Личное онлайн пространство студента: семья «за кадром». Сетевое общество 

— сетевая культура. Этика, мораль и нравственность в сетевом обществе. 

Идентичность личности в 

сетевом обществе. Сетевая социализация. Большие перемены в образовании.  

Образовательное пространство. ИКТ. 

 

Цифровая экономика — это не какая-то конкретная отрасль, а основа 

построения новых экономических моделей, которые изменят многие сферы 

жизнедеятельности и, безусловно, потребуют иного подхода к компетенциям 

специалистов. Перед современным образованием стоит серьёзная задача — 

подготовить кадры будущего. Её решение связано с инновационными 

технологиями и новыми форматами обучения. 

Похоже, слово «цифровизация» надолго вошло в повестку масштабных 

событий, посвящённых образованию. Это неудивительно - система 

образования должна быть настроена так, чтобы подготовить к рывку в 

цифровое светлое будущее достаточное количество грамотных пользователей 

информационных технологий, обладающих необходимыми в XXI веке 

компетенциями.  Цифровизация экономики — это не просто перевод данных и 

процессов из «аналоговой» эпохи в цифровой вид.  Поэтому цифровизация 

системы образования не может ограничиться созданием цифровой копии 

привычных учебников, оцифровкой документооборота и предоставлением всем 

школам доступа к скоростному Интернету. Это как начинать строительство 

нового дома с поклейки обоев и выбора люстры, вместо того, чтобы думать о 

фундаменте. Должен меняться сам подход, чему и как учить.    

Международные организации, которые пытаются классифицировать 

необходимые современному человеку компетенции, говорят о важности 

цифровой, информационной, научной грамотности. Часто эти виды 

грамотности пересекаются и дополняют друг друга.  Цифровая грамотность — 

это способность создавать и использовать контент с помощью цифровых 

технологий, включая навыки компьютерного программирования, поиск и 

обмен информацией, коммуникацию с другими людьми. Существуют разные 

критерии развития цифровой грамотности. Некоторые ученые считают, что 

цифровая грамотность включает в себя умение работать с компьютером как 

«железом» (то есть вы должны понимать, как происходит взаимодействие 

человека и цифровой техники), понимание особенностей устройства и 

распространения цифровой информации (например, умение работать с ПО), 

понимание устройства сетевого сообщества и особенностей социальных медиа. 

Так, американский ученый Дуг Белшоу выделяет восемь элементов цифровой 

грамотности, среди которых понимание культурного контекста интернет-

среды, умение коммуницировать в онлайн-сообществах, умение создавать и 

распространять контент, навыки использования цифровые технологии для 

саморазвития. Авторы разных концепций цифровой грамотности сходятся в 

одном: только понимание того, как устроена цифровая реальность, может 

научить человека контролировать «информационный шум» и сделать 

взаимодействие с цифровыми технологиями источником развития, а не 

стресса.  



Органы государственного управления предпринимают значительные 

усилия по цифровизации всех общественных 

сфер жизни. К важнейшим направлениям цифровизации можно отнести: 

1. Реформирование образовательной инфраструктуры. В условиях 

автоматизации различных производственных 

процессов, которая привела к полному или частичному исчезновению ряда 

специальностей, а так же массовой нехватки специалистов, владеющих 

цифровыми знаниями , умениями, навыками, необходима адаптация 

образовательной инфраструктуры к новым требованиям. В системе 

образования необходимо разрабатывать и внедрять принципиально 

новые подходы к обучению, что позволит обеспечить высокий уровень базовой 

цифровой грамотности населения.  

2. Финансирование прикладных исследований и цифрового 

предпринимательства. На сегодняшний день важным является развитие 

научно-исследовательских центров для проведения фундаментальных 

исследований. Цифровая эпоха предполагает постоянную адаптацию всей 

образовательной инфраструктуры к новым условиям исследований в сфере 

компьютерных наук и цифровых бизнес–моделей. 

3.Переподготовка кадров и дополнительное образование. По оценкам 

Глобального института McKinsey, в мире к 

2036 году будет автоматизировано до 50% всех рабочих процессов, что 

приведет к значительному высвобождению рабочей силы, сокращению 

количества рабочих мест, требующих средней квалификации. В решении 

задачи обеспечения экономики кадрами, владеющими определенной 

компетенциями, особую роль играют центры повышения квалификации 

и массовой переподготовки персонала. Они позволят получить новые навыки 

специалистам тех компаний, которые не в состоянии самостоятельно 

организовать процесс обучения, разработки и апробации новых цифровых 

технологий.  

4. Решение приоритетных задач цифрового развития отраслей. Чтобы 

оперативно принимать решения 

по ключевым вопросам цифрового развития отраслей, целесообразно создать 

постоянные площадки для ведения диалога между государством и 

представителями отраслей. Это взаимодействие будет более эффективным и 

обоснованным, если 

оно будет проводиться с участием представителей образовательных и научно-

исследовательских учреждений.  

5. Развитие цифровой инфраструктуры. Современному обществу 

необходим комплекс мероприятий, которые 

будут направлены на устранение цифрового неравенства, обеспечение равного 

доступа к базовым инфраструктурным 

сервисам и более широкому спектру цифровых услуг, например таких как 

дистанционное обучение, которое обеспечивает возможность получения 

качественного образования жителем любой точки страны. 

6.Пропаганда инноваций. Цифровая грамотность, желание и готовность 

использовать новые методы решения 

проблем, рисковать, экспериментировать в будущем будут приобретать всё 

большее значение, определяя успех отдельной личности и бизнеса. 



Поток цифровой информации захлестнёт любого, кто недостаточно 

грамотен, чтобы его контролировать в своей жизни. Чтобы жить в цифровой 

экономике долго и счастливо, человек должен обладать культурой потребления 

информации. Очевидно, что цифровая грамотность — это сложный комплекс 

навыков, для развития которых недостаточно только лишь обновления 

программы по предмету «Информатика» или технического переоснащения 

школы. А без их развития фундамент цифровой экономики, увы, не 

построишь.    

Индивидуализация образовательной траектории.   Если учесть, что 

развитие цифровых технологий вытесняет из производства прежде всего 

работников «рутинного» труда, то конвейер массового образования, готовящий 

специалистов по одной программе, становится неактуален. К тому же эксперты 

уверены, что цифровая экономика требует от человека развития навыков 

самоорганизации, планирования, самомотивации — а этому способствует 

индивидуализация образования.  Чтобы не остаться на обочине цифровой 

экономики, нужно уметь самому решать, чему, когда и как учиться. Цифровые 

технологии предоставляют инструменты для развития смешанного обучения, 

преодоления ограничений классно-урочной системы с одинаковым для всех 

учебным планом и одинаковым временем для его освоения.  

Цифровая экономика кардинально меняет рынок труда: там, где 

компьютер может заменить человека, он его заменит. Выходом для 

лишившихся работы людей будет самозанятость, тем более что цифровые 

технологии дают новые возможности организации и развития бизнеса. Кроме 

того, в ближайшем будущем станет нормой регулярная смена профессии, да и 

нахождение в одной профессиональной сфере будет всё больше и больше 

требовать готовности к обучению. Концепция непрерывного образования 

предполагает, что жизнь человека не делится строго на период учёбы (до 

получения диплома) и работы, а обучение является постоянным процессом на 

протяжении всей жизни.   Для того, чтобы непрерывное образование 

становилось жизненной нормой, должна развиваться структура онлайн-

образования и меняться отношение общества к обучению. И если первая задача 

напрямую связана с развитием онлайн-платформ, программного обеспечения, 

оцифровкой контента, то вторая — с развитием внутренней мотивации 

человека к учёбе.  

Выделяют следующие педагогические цели использования информационно - 

коммуникационных технологий в 

обучении: 

1. Увеличение интенсивности всех уровней учебно–воспитательного процесса 

посредством применения средств современных информационно–

коммуникационных технологий. Иными словами, происходит увеличение 

эффективностии качества процесса обучения и активности познавательной 

деятельности, углубление межпредметных связей. Важноотметить и 

увеличение объёма информации, оптимизацию её поиска.  

2.Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в 

условиях нового типа общества. 

Посредством применения ИКТ в образовании осуществляется развитие 

различных видов мышления, коммуникативных способностей. Стоит отметить 

и эстетическое воспитание за счет использования компьютерной графики, 



технологии мультимедиа. В условиях становления цифровой экономики 

важным является формирование информационной культуры, 

приобретение умений и навыков обработки больших массивов информации, а 

так же компетенций, связанных с 

моделированием задач и ситуаций 

3. Работа по выполнению социального заказа общества. Становление нового 

экономического уклада определяет 

изменения в потребности в кадрах. Именно использование ИКТ в 

образовательном процессе способствует подготовке 

информационно грамотной личности, пользователя компьютерными 

средствами; 

4.Совершенствование информационно-методического обеспечения 

педагогической деятельности. ИКТ способны 

значительно расширить информационно-методическую поддержку педагогов и 

обучающихся, а так же возможности 

общения и сотрудничества на основе компьютерных средств коммуникации; 

5.Расширение возможности представления учебной информации. 

Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную 

обстановку при осуществлении образовательного 

процесса; 

6.Увеличение мотивации обучающихся к процессу обучения. Современное 

поколение с раннего возраста 

находится в условиях цифровизации многих сфер жизни. Использование 

различных электронных устройств является для 

них повседневностью. Поэтому наличие инструментов ИКТ в обучении 

говорит о том, что современный педагог идет в 

ногу со временем, что является мотивацией для обучающихся. ИКТ вовлекают 

учащихся в учебный процесс, способствуя 

наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной 

деятельности;  

7. Увеличение контроля за деятельностью обучающихся. ИКТ позволяют 

качественно изменять контроль 

деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным 

процессом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль вовлечения ИКТ в 

учебный процесс, позитивно сказывается на личности учащихся, а так же 

создает более комфортные условия для работы педагога. 

Цифровая экономика требует от системы образования не просто 

«оцифровки» отдельных процессов, а комплексного подхода, который ставил 

бы новые цели, менял структуру и содержание образовательного процесса. А 

для этого, пожалуй, сами лидеры образования должны научиться не бояться 

уже наступившего будущего. 
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Цель работы: определение теории и практики организации учебного 

процесса с применением модульного, кредитного-модульного подхода 

обучения.  

Основные задачи изучения дисциплины: 

- изучение зарубежного опыта организации учебного процесса по 

модульной технологии обучения; 

- изучение опыта других стран по организации учебного процесса с 

применением кредитной технологии обучения; 

- внедрение модульно-кредитных подходов обучения в учебный 

процесс учебного заведения.  

Актуальность работы: в настоящее время в стране происходят 

существенные изменения в национальной политике образования, мы 

переходим на позиции личностно-ориентированной педагогики. Раньше  

образование было ориентировано на формирование знаний, навыков, 

информационных и социальных умений, теперь обучение все более 

ориентируется на создание технологий и способов влияния на личность, в 

которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными 

потребностями, и, которые, запускали бы механизм саморазвития личности, 

способствовали бы к реализации собственной индивидуальности и изменениям 

общества. Таковыми являются технологии модульного, кредитного обучения, 

рассматриваемые в данной работе.  



Гипотеза: Модульные, модульно-кредитные технологии обучения – 

ответы на требования современного рынка труда в мобильных, 

квалифицированных трудовых ресурсах.  

Методы исследования: системный подход, метод дедукции.  

Создание в Казахстане современной эффективной системы 

образования является одним из первейших условий для достижения 

стратегической цели, поставленной Первым Президентом Нурсултаном 

Назарбаевым для вхождения в число 50 наиболее конкурентоспособных 

государств мира. В своих выступлениях Нурсултан Абишевич подчеркивает 

необходимость пробуждения интеллектуального потенциала страны. «Наша 

задача - изменить отношение казахстанцев  и, в первую очередь молодежи, к 

образованности, к интеллекту, служению Родине и народу. Нам необходимо 

создать ядро национального интеллекта, нам нужны эрудированные люди, 

способные конкурировать на международном уровне», - говорил Первый 

Президент, обращаясь к студентам КазНУ им.Аль-Фараби в октябре 2011 года. 

В этой связи перед организациями ТиПО стоят следующие задачи: 

- обновление структуры и содержания с учетом запросов 

инновационного развития  рыночной экономики;    

- развитие инфраструктуры подготовки кадров для отраслей 

экономики;    

- повышение престижа обучения. 

Государственная программа    развития  системы технического и 

профессионального образования рекомендует: 

- освоить новое (обучить и преподавателей и студентов вновь 

появляющимся технологиям, новому типу мышления); 

- соответствовать рыночному спросу (готовить конкурентоспособных 

специалистов); 

- способствовать приумножению прибыли, как производителя услуг  -

  производству, так и государству в целом. 

В Закон Республики Казахстан «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями) введены новые понятия «прикладной бакалавриат» и 

«прикладной бакалавр», присуждаемые лицам, освоившим образовательные 

программы послесреднего образования. 

Внедрение программ прикладного бакалавриата обеспечит 

интеграцию профессиональных программ высшего образования и технического 

и профессионального образования, предусматривающую серьёзную 

теоретическую подготовку и овладение практическими навыками работы на 

производстве. Для достижения этой цели наиболее подходит модульная 

технология обучения. 

Под модульной технологией обучения следует понимать реализацию 

процесса обучения путем разделения его на системы "функциональных узлов" - 

профессионально значимых действий и операций, которые выполняются 

обучаемым более или менее однозначно, что позволяет достигать 

запланированных результатов обучения. 

Кредитно-модульная система – это модель организации учебного 

процесса, основывающаяся на единстве модульных технологий обучения и 

зачетных кредитов ESTS, как единиц измерения учебной нагрузки студента, 

необходимых для усвоения содержательных модулей. 



Основная задача  при  кредитно-модульной   системе обучения  – 

подбор новых форм и методов обучения, позволяющих не просто дать 

необходимые знания, а включить студента в систему непрерывного 

профессионального образования и самообразования. 

Название «кредитная технология» происходит от слова «кредит», 

означающее унифицированную единицу измерения объема учебной работы 

обучающегося, преподавателя. Кредитная технология обучения является 

нелинейной системой обучения. 

Нелинейная система обучения - способ организации учебного 

процесса, при котором студенты имеют возможность индивидуально 

планировать последовательность изучения дисциплин/модулей 

образовательной программы. 

Таким образом, модульно-кредитная технология направлена на 

повышение уровня самообразования и творческого освоения теоретического и 

практического материала на основе индивидуальности, выборности 

образовательной траектории в рамках  учебного процесса и учета объема 

знаний в виде кредитов. 

Цели модульно-кредитной технологии обучения: 

- обновление содержания образовательных программ технического и 

профессионального образования (ТиПО); 

- интегрирование содержания ТиПО с высшим профессиональным 

образованием; 

- совершенствование инструментов оценки и технологий обучения, 

контроля знаний; 

- разработка   рекомендаций   по   формированию   казахстанской 

образовательной системы технического и профессионального образования, 

обеспечивающей   международное   признание   и   качество   подготовки 

специалистов; 

 Задачи модульно-кредитной технологии обучения: 

- совершенствование методологии и содержания, методов и 

организационных форм обучения, соответствующих задачам развития 

личности студента; 

- создание методических систем обучения, ориентированных на 

развитие  интеллектуальных способностей студента,  на  формирование умений 

самостоятельно приобретать знания, проводить учебно-исследовательскую 

деятельность, применять разнообразные виды самостоятельной деятельности 

по обработке информации. 

Особенности модульно-кредитной технологии обучения: 

- введение системы кредитов для оценки трудозатрат обучающихся и 

преподавателей по каждой дисциплине/модулю учебного плана; 

- свобода выбора обучающимися дисциплин/модулей из числа 

дисциплин/модулей компонента   по   выбору,   включенных   в   рабочий   

учебный   план   при формировании индивидуального учебного плана; 

- свобода выбора обучающимися преподавателя; 

- непосредственное участие обучающегося в формировании своего 

индивидуального учебного плана; 

- вовлечение  в  учебный  процесс   эдвайзеров,   содействующих 

обучающимся в выборе образовательной траектории; 



- полномочия,   учебного   заведения   в   организации   учебного 

процесса,    в   определении   и   учете   видов   педагогической   нагрузки 

преподавателей; 

- обеспечение учебного процесса всеми необходимыми учебными и 

методическими материалами в печатной и электронной формах; 

- использование балльно-рейтинговой системы оценки учебных 

достижений; 

- увеличение доли самостоятельной работы обучающихся. 

На протяжении 90 лет КГКП «Семейский финансово-экономический 

колледж имени Рымбека Байсеитова» осуществляет подготовку специалистов 

экономического, информационного направления. За этот период в колледже 

получили образование более 25000 человек из 12 областей Казахстана. Сегодня 

у нас обучаются более 1000 студентов по четырем специальностям: 

вычислительная техника и программное обеспечение, информационные 

системы, финансы, учет и аудит. Подготовка специалистов ведется как по 

квалификациям специалистов среднего звена, так и по рабочим, также в 2018 

году произведен впервые прием по квалификации прикладного бакалавра. В 

2019 году колледж прошёл институциональную и специализированную 

аккредитацию по всем специальностям. В учебном заведении действует 

рейтинговая система оценки знаний и единая информационная система 

управления образовательным процессом «Электронный колледж». 

По внедрению в учебный процесс модульной, модульно-кредитной 

технологии обучения в колледже проведена следующая работа: 

- обновлены рабочие учебные планы, образовательные программы в 

соответствии с модульной технологией обучения; 

- разработаны рабочие учебные программы по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, согласованы с 

работодателями; 

- разработаны модульно-кредитные учебные планы и программы для 

получения нескольких квалификаций, в том числе квалификации прикладного 

бакалавра. 

При разработке рабочих учебных планов за основы были приняты 

квалификационные требованиям к специалистам среднего звена, 

профессиональные стандарты. На основании данных документов были 

определены профессиональные компетенции к рабочим кадрам, специалистам 

среднего звена, прикладным бакалаврам, а на основании компетенций 

установлены профессиональные модули. На следующем этапе 

общепрофессиональные и специальные дисциплины интегрированы в 

профессиональные модули. При распределении учебных часов был применен 

принцип 60/40, 60% учебного времени отведено на теоретическое обучение, 

40% на практическую подготовку студентов.  

При разработке рабочих учебных планов и образовательных 

программ на основе модульного, кредитно-модульного подхода мы учли 

интеграцию образовательных программ технического и профессионального, 

послесреднего образования по уровням образования по родственным 

квалификациям, в соответствии с запросами современного рынка труда. 

При формировании образовательных программ по специальностям 

мы ориентировались на «Методические рекомендации к разработке учебных 



планов и программ по модульно-компетентностному подходу», составленных 

НАО «Холдинг «Касіпқор». В образовательных программах по каждому 

профессиональному модулю нами были определены требования к результатам 

обучения и критериям оценки уровня подготовки студентов по рабочим 

квалификациям и квалификациям специалистов среднего звена, прикладного 

бакалавриата.  

При создании экспериментального учебного плана по модульно-

кредитной технологии мы учли, что трудоемкость учебной работы 

осуществляется по объему преподаваемого материала, который измеряется в 

кредитах. Кредит - это унифицированная единица измерения объема учебной 

работы обучающегося и преподавателя, соответствующая 24 академическим 

часам общей трудоемкости за любой академический период.  

Объем каждого модуля у нас определяется целым числом кредитов. 

Каждый модуль учебного плана имеет одно неповторяющееся название. В 

учебных планах использована единая система кодировки дисциплин и модулей, 

которая предусматривает присвоение каждой учебной дисциплине и модулю 

учебного плана соответствующего кода в символах буквенного и цифрового 

выражения. 

На всех этапах разработка рабочих учебных планов и 

образовательных программ осуществлялась в тесном взаимодействии с 

работодателями, социальными партнерами колледжа.  

Нами также разработаны документы: путеводитель для студентов, 

каталоги элективных дисциплин, методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов.  

В учебном процессе для оценки учебных достижений студентов нами 

применяется многобалльная система оценивания.  

Балльно-рейтинговая система оценивания, принятая в колледже 

таблица 1. 

Оценка 

по 

буквенно

й 

системе 

Цифрово

й 

эквивале

нт 

Процентн

ое 

содержани

е баллов 

Рейтин

г 

допуск

а 

(60%) 

Рейтинг 

экзамена/заче

та (40%) 

Оценка по 

традиционной 

системе 

A 4,00 95-100 57-60 38-40 Отлично 

A- 3,67 90-94 54-56 36-37 

B+ 3,33 85-89 51-53 34-35 Хорошо 

B 3,00 80-84 48-50 32-34 

B- 2,67 75-79 45-47 30-31 

C+ 2,33 70-74 42-44 28-29 

C 2,00 65-69 39-41 26-28 Удовлетворительн



C- 1,67 60-64 36-38 24-25 о 

D+ 1,33 55-59 33-35 22-24 

D 1,00 50-54 30-32 20-21 

F 0,00 0-49 0-29 0-19 Неудовлетворитель

но 

 

В настоящее время введение новой образовательной модели  

позволило внедрить многоуровневую систему подготовки специалистов, 

значительно повысить уровень и качество образования в целом, сделать  

дипломы конкурентоспособными.  
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ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 

 

Турлубекова Амина Сеилгазыевна 

ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық колледжі" КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

            Аннотация. Бұл мақалада  цифрлық Қазақстан туралы айтылады.        

Сандық экономика сандық есептеу технологияларына негізделген экономиканы 

білдіреді, дегенмен біз оны нарық негізінде бизнесті жүргізу ретінде 

қабылдаймыз. ғаламтор және Дүниежүзілік өрмек.Цифрлық экономика деп те 

аталады Интернет-экономика, Жаңа экономика, немесе Веб-экономика. Барған 

сайын цифрлық экономика дәстүрлі экономикамен сабақтасып, нақты 

белгілеуді қиындатады. Бұл адамдар, кәсіпорындар, құрылғылар, деректер мен 

процестер арасындағы миллиардтаған күнделікті онлайн байланыстардан 

туындайды. Ол адамдардың, ұйымдардың және машиналардың өзара 

байланысына негізделген ғаламтор, мобильді технологиялар және Интернет 

заттары 

            Түйінді сөздер:ұлттық экономика, ақпараттық технологиялар, 

экономика, жаңа индустриялар, өркендеу, 3D-принтинг, онлайн-сауда, 

мобильді банкинг, цифрлық қызмет көрсету. 

          Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының еңнегізгі мақсаты -

Қазақстан Республикасы тұрғындарының өмір сапасын жақсарту.2017 жылдың 

12 желтоқсанында «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы іске 

https://kk.wiki2.wiki/wiki/Internet
https://kk.wiki2.wiki/wiki/World_Wide_Web
https://kk.wiki2.wiki/wiki/New_Economy
https://kk.wiki2.wiki/wiki/Internet
https://kk.wiki2.wiki/wiki/Internet_of_things
https://kk.wiki2.wiki/wiki/Internet_of_things


қосылған болатын.  Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаев өзінің жыл сайынғы Қазақстан халқына арналған 

Жолдауында «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасында айрықша атап 

өткен болатын. 

Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

«Цифрлы Қазақстанды» ерекше атап өтуінің өз жөні бар. Себебі қазіргі таңда 

IT саласы дүниежүзі бойынша айрықша сұранысқа ие. Оның ішінде ақпараттық 

технологиялардың қарышты қадаммен жетіліп, күн санап дамып жатқан қазіргі 

заманда оны қолға алмасақ, дамытпасақ, дамыған, өркениетті отыз елдің 

қатарына ену Қазақстан үшін орындалмас жай арман болып қалары белгілі. 

Себебі, экономикасы, әлеуеті дамыған өркениетті, дамыған елдердің барлығы 

дерлік  сандық жүйеге ойысып, өнеркәсібінің дамуына және халқының әл-

ауқатын жылдан-жылға жақсартып келеді. 

Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 

халқына арналған Жолдауында Қазақстанда үшінші жаңғырудың бастау 

алатыны ресми түрде жарияланды. Бұл дегеніміз Қазақстанда үлкен 

экономикалық және технологиялық дүмпу болуы қажет. Бұл ретте IT саласына 

ерекше басымдық беріледі. 

«...Біз цифрлық технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа 

индустрияларды өркендетуге тиіспіз. Бұл – маңызды кешенді міндет. 

Елде 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, цифрлық қызмет көрсету 

секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа да 

перспективалы салаларды дамыту керек. Бұл индустриялар қазірдің өзінде 

дамыған елдердің экономикаларының құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға 

жаңа сапа дарытты. 

Осыған орай, Үкіметке «Цифрлық Қазақстан» жеке бағдарламасын әзірлеуді 

және қабылдауды тапсырамын...»,-делінген Қазақстан Республикасы 

президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 

жолдауында. 

           Осылайша, маусымда Қазақстан Республикасы ақпарат және байланыс 

министрлігі «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын Үкіметке енгізеді. Бұл 

туралы аталған ведомство басшысы Дәурен Абаев кеше Мәжіліс 

депутаттарының алдында кульжигитовдаған болатын. 

            Жалпы алып қарасақ, «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасының еңнегізгі мақсаты – Қазақстан Республикасы тұрғындарының 

өмір сапасын жақсарту, сонымен қатар ұлттық экономиканы цифрландыру. 

Құжатты жүзеге асыру аясында 2020 жылға дейін интернет қолданушылардың 

санын сексен процентке дейін артып отыр және Қазақстан Республикасы 

тұрғындарынң тоқсан бес пайызын цифрлық xабар таратумен қамтамасыз ету, 

Қазақстан Республикасы азаматтардың цифрлық сауаттылығын сексен пайызға 

дейін арттыру жоспарда бар. 

Сонымен бірге, тек 2017 жылдың өзінде “Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасында 244 радио және 

телевизиялық станция салынатын болды. Жүзеге асқан жобалардың көптеген 

бөлігі мемлекеттік және жекменшік серіктестігі аясында іске асады. 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының негізі 2016 жылы «Зерде» 

ұлттық холдингінің базасында дайындалғанын еске саламыз. «Зерде» 



Холдингінің төрайымы Әсел Жиенбаеваның мәліметіне сәйкес, «Цифрлық 

Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы IT саласын ғана емес, Қазақстан 

қоғамындағы көптеген басқа салаларды өркендетуге арналған. 

«Біз Жалпы ішкі өнімдегі IT-секторының үлесін екі жыл ішінде, яғни  2020 

жылға дейін бес пайызға жеткізуді мақсат тұтып отыр. Сонымен бірге, IT 

саласында жүз елу мың бос жұмыс орнын ұсынады. Аталған саладағы еңбек 

өнімділігі отыз жеті пайызды болады. Қазақстан Республикасы халқының 

цифрлық сауаттылығын сексен пайызға дейін жеткізу жоспарда бар», - дейді 

«Зерде» Холдингінің төрайымы Әсел Жиенбаева. 

«Зерде» Холдингінің төрайымы Әсел Жиенбаева айтқан мәліметке сәйкес, 

жобаның басты мақсаты – Қазақстан Республикасының экономикасын бәсекеге 

қабілеттілігін арттырып, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту. 

Жоба басты төрт бағыт аясында іске асатын болатын. Оның әрқайсысына 

тоқталып, талдап көрелік. 

Бірінші бағыт – ауылды аймақтарды интернетпен қамтамасыз ету жоспары тұр, 

Қазақстан Республикасының транзиттік жағдайын арттыру. 

Екінші бағыт –  Қазақстан Республикасы экономикасының түрлі саласына 

цифрлық технологияны ендіру. Оның әрқайсысына жеке-жеке тоқтап өтелік. 

Олар - көлік және логистика саласы, денсаулық сақтау саласы, білім беру 

саласы, ауыл шаруашылығы мен электронды сауда саласын дамыту. 

Үшінші бағыт – Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары 

жұмысының сапасын жақсарту және Қазақстан Республикасы азаматтарына 

ыңғайлы ету. 

Төртінші бағыт – IT-секторындағы білікті мамандарды дайындау. 

«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан Республикасы 

президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «2050 Стратегиясы», «100 нақты 

қадам» Ұлт жоспары мен «Нұрлы жол» сияқты маңызы зор құжаттарда тасқа 

жазған таңбадай көрсетілген мақсат-міндеттерді іске асыруға басымдық беретін 

қосымша күш болады», - дейді «Зерде» ұлттық холдингінің басқарма төрайымы 

Әсел Жиенбаева. 

Жалпы алғанда, Қазақстан Республикасының ақпараттық технологияларды 

мемлекеттік жүйеге ендіру, сәйкестендіру жұмыстары осыдан он жыл бұрын-ақ 

нәтижелі бастау алғанын айтып өткен жөн. Осы он жылдың ішінде 

Қазақстандағы цифрландыру жүйесі едәуір өскенін байқауға болады. Мәселен, 

қазіргі таңда eGov системасы электронды жүйеге ауысты. Қазақстанда онлайн 

сауда нарығы дамып келеді. Қазақстан халқының басым бөлігі цифрлы 

сауатты. Үйден немесе кеңседен шықпай-ақ түрлі операцияларды жасай алады. 

Бұрындары кезекте тұрып, уақытта сарп етіп, арнайы мекемеге бару керек 

болса, қазір Қазақстан халқы төлемді де, оның ішінде салық, айыппұл төлеу, 

коммуналды қызметтерді жасау секілді тағы да басқа түлі операцияны орындай 

алады. 

     Кең байтақ Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі, тіпті шалғай ауыл-аймақтарда 

интернетке қолжетімділігін арттыру. Қазақстан Республикасы бойынша орта 

білім беру мекемелерінде интерактивті тақта орнату, компьютермен жабдықтау 

қолға алынды. 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында аталған жүйенің 

жұмысы одан әркез жетілдіріліп отырады. 



«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жасау барысында көптеген 

өркениетті, дамыған елдердің тәжірибесі қолданылды. Олар - цифрлық 

технологияны іске асыру жолында толағай жетістіктерге қолжеткен Австрия, 

Дания, Аустралия, Канада мен Сингапур секілді елдерді мысалға келтіруге 

болады.  Мысал, Австрия астанасы Вена қаласында қалалық қаржылық 

бюджетті дайындауда жоспарлаудың «цифрлық» принципі пайдаланылады. 

Соның нәтижесінде, Австрия астанасы Вена қаласының бюджетіндегі 

қаржының  жыл сайын екі миллион еуросын үнемдеуге көмектеседі екен. Ал, 

Америка Құрама Штаттарындағы Бостонда коммуналды қызмет түрлерін 

бақылауға арнайы мобильді қосымша бар. Ол қолданысқа енгізілгелі бері 

Қазақстан Республикасы тұрғындарының шағымы алпыс алты пайызға бірден 

қысқарған. 

        Менің ойымша, экономикалық жаһандану өтуде күшті өсу ретімен 

кешенділік, сенімсіздік «және» тәуекел. Тарихи білім, нарықтық экономика, ол 

тығыз байланысты процестерді мемлекеттің білім беру, мағынаны ұлғайту 

экономикалық мүмкіндіктерін немесе балама мінез-құлық негізінде 

арақатынасының коммерциализация алмасу. Алайда өзінің маңызын жоғалтқан 

дәстүрлі басқару механизмдері жеке-дара іс-әрекеттермен, мысалы, 

адамгершілік экономика (сенімді серіктеске алмасу, бұрыннан белгіленген 

қарым-қатынастар тәжірибесі, қоғамдық қысым, жеке қауіп күш қолдану және 

т. б.) болуы тиіс бір мезгілде толықтырылды тиімді, есептелген 

институционалдық жағдайларға (ережелерге), әсіресе қауіпсіздігін құқықтық 

және жоспарлау. Бұл міндет ұлттық мемлекеттердің алды аясында Ұлы 

Трансформация жаңа өлшемі. 

          Жалғастырылған жағына ұлттық экономика трансформациясы білдіреді 

жаңа мүмкіндіктерін кеңейту. Алайда, әлі күнге дейін жоқ тиімді, есептелген 

белгіленген ережелер халықаралық деңгейде. Мүмкіндігі санкциялар қолдану 

глобализованной экономикадағы шағын және, ең алдымен, талап етеді, барлық 

үлкен шығындар. Халықаралық құқық болса да бар, бірақ ол күрделі және 

громоздкое. Маған, бірақ, меніңше, даулы нәрсе жоқ институционалдық 

ережелер туындайтын салдары ретінде жаһандану, себебі олар қарым-

қатынаста бәсекелестіктің құрылымдарымен ұлттық мемлекет. 
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 Аннотация. В современных условиях возрастает роль и значение 

Интернет-маркетинга, популярным и перспективным направлением которого 

является социальный медиа-маркетинг (SMM). В данной статье обоснована 

актуальность выбранной темы, определены цели и задачи SMM, приведены 

этапы разработки, особенности и инструменты  SMM, выделены ключевые 

показатели эффективности проведения SMM. На основе проведенного 

исследования выявлены преимущества и недостатки социального медиа-

маркетинга. 

 Ключевые слова: Интернет-маркетинг, Social Media Marketing (SMM), 

социальные сети, SMM-кампания. 

 

 В настоящее время залогом успешного продвижения на рынке является 

реализация действенных инструментов маркетинга в Интернет-пространстве. 

Интернет-маркетинг предполагает деятельность компании в Интернете, 

направленную на поиск и информирование потенциальных покупателей, 

продвижение и продажу своих товаров и услуг, формирование отношений с 

клиентами [1]. 

 Социальный медиа-маркетинг – один из инструментов Интернет-

маркетинга. 

 Социальный медиа-маркетинг (от англ. Social Media Marketing – 

SMM) представляет собой разновидность Интернет-маркетинга и включает в 

себя комплекс целенаправленных действий по продвижению продукции 

посредством использования социальных медиа-платформ. Социальные медиа-

платформы являются современными площадками для привлечения целевой 

аудитории и,  в дальнейшем, установления с ней длительного взаимодействия. 

Определяющим видом социальных медиа являются социальные сети. 

 SMM  является основным перспективным каналом продвижения в 

современном информационном пространстве. Интернет-пространство при 

правильном подходе может стать очень благоприятной средой воздействия на 

клиента и сильно упростить выход новой компании, нового бренда или нового 

продукта на рынок, облегчить и ускорить поиск новых потребителей или 

поставщиков [2].  

Количество пользователей сети Интернет в мире превышает 4,7 

млрд.человек, из них 4,3 млрд.человек – пользователи социальных сетей. В 

среднем 1 пользователь ежедневно тратит на соцсети 2,5 часа в день, а в 

совокупности все пользователи – более 10 млрд.часов ежедневно.  Количество 



подписчиков в различных социальных сетях варьируется от 320 миллионов 

(Pinterest) до 2,5 миллиардов (Facebook). Согласно статистике, свыше 

70% клиентов, имевших положительный опыт взаимодействия с брендом в 

социальной сети, рекомендуют компанию своим близким и друзьям.  

Доля пользователей сети Интернет от общего числа населения в 

возрасте 6 – 74 лет в Казахстане составляет 81,3%. В январе 2021 года число 

пользователей социальных медиа в Казахстане составило 12 млн.человек (64% 

казахстанцев), что на 26% больше по сравнению с началом 2020 года. Далее 

приведем рейтинг социальных сетей в мире и в Казахстане по количеству 

пользователей.  

 

П р и м е ч а н и е – источник [3] 

Рисунок 1. Рейтинг социальных сетей в мире и в Казахстане, январь 2021 

г. 

 

В январе 2021 года самой популярной социальной сетью в мире, по 

данным Statcounter Global Stats, стала сеть Facebook, чья доля составила 69,8%. 

Следом идут Pinterest (11,9%), Twitter (9,5%), YouTube (4,9%) и Instagram 

(2,6%).  

В Казахстане в лидерах оказалась сеть Pinterest – 32,7%. В ТОП-5 

популярных соцсетей также вошли YouTube (20,4%), «ВКонтакте» (14,9%), 

Facebook (13,5%) и Twitter (11,3%) [3]. 

Посредством работы в социальных сетях SMM позволяет охватить 

широкую аудиторию и  максимально эффективно выстраивать систему 

взаимодействия с пользователями. Таким образом,  социальные сети являются 

универсальной средой с точки зрения наличия различных пользователей, 

сегментированных по географическому, демографическому, 

психографическому и поведенческому признакам.  

SMM представляет собой планомерный, осмысленный процесс с 

правильной постановкой целей и определением первоочередных задач. 

Основными задачами социального медиа-маркетинга являются повышение 

объема продаж, реализация автономной торговли, стимулирование повторных 

продаж, увеличение трафика, лояльность потребителей, увеличение доверия и 

персональный брендинг. Дамир Халилов в книге «Маркетинг в социальных 

сетях» выделяет 9 этапов разработки  социального медиа-маркетинга. 

https://www.oberlo.com/blog/social-media-marketing-statistics
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/kazakhstan#monthly-202101-202101-bar


Этапы разработки SMM:  

1. Определение целевой аудитории. 

2. Определение ключевых задач компании. 

3. Подбор площадок с высокой концентрацией целевой аудитории. 

4. Определение поведенческих особенностей аудитории. 

5. Разработка контентной стратегии. 

6. Определение системы метрик (показателей эффективности). 

7. Определение необходимых ресурсов (временных и материальных). 

8. Разработка календарного плана. 

9. Оценка эффективности и коррекция SMM-кампании [4]. 

 Каждый этап требует качественного и многостороннего подхода к 

выполнению задач, тщательной проработки поставленных вопросов и 

соответствующего уровня подготовки со стороны SMM-менеджера.  

 Динамичное развитие технологии SMM позволяет определить его 

особенности. 

Особенности SMM: 

 Применение цифровых технологий 

 Использование социальных медиа (социальных сетей, интернет-форумов, 

интернет-сообществ, блогов,  электронной почты, фото- и 

видеохостингов, социальных закладок, геосоциальных сервисов и др. 

средств сетевого общения) 

 Создание контента, представляющего интерес для целевой аудитории 

 Доступность размещаемой информации 

 Активное взаимодействие с целевой аудиторией 

 Двусторонний характер связей, направленный на длительное 

взаимодействие  

 Реализация долгосрочных маркетинговых задач 

 Широкий охват аудитории 

 Оперативность действий  

 Особенно эффективен в секторе B2C. 

 При реализации SMM-кампании используются различные инструменты 

в целях продвижения продукции, увеличения количества клиентов компании, 

повышения степени узнаваемости бренда.  

Инструменты SMM: 

1) таргетинг (от англ. target – цель), позволяющий выделять целевую 

аудиторию согласно заданным критериям; 

2) нативная реклама, не использующая прямые или косвенные призывы к 

покупке и содержащая полезную информацию о продукте; 

3) вирусный маркетинг, подразумевающий распространение полученной 

информации пользователями социальных сетей; 

4) привлечение лидеров мнений, инфлюенсеров; 



5) кросс-промоушн – перекрестное продвижение двумя и более компаниями, 

реализующими совместные проекты; 

6) хэштеги (от англ. hash – знак решетки; tag – метка) – ключевые слова 

(словосочетания), используемые в социальных сетях, облегчающие поиск 

сообщений согласно тематике; 

7) промо-акции и предложения; 

8) игры; 

9) конкурсы; 

10) прямые трансляции; 

11) управление контентом; 

12) комьюнити-менеджмент.  

 Важным этапом разработки социального медиа-маркетинга является 

определение системы метрик, или показателей эффективности реализации 

SMM-кампании. К ключевым показателям эффективности (от англ. Key 

performance indicators – KPI) реализации мероприятий социального медиа-

маркетинга относятся: 

 Показатели вовлеченности, которые отражают количество 

пользователей, взаимодействующих с публикациями. Так, средний 

коэффициент вовлеченности показывает процентное соотношение количества 

реакций пользователей к общему числу подписчиков. 

 Показатели охвата. Содержат число пользователей, просмотревших 

публикации и отражаются в отчетах статистики социальных сетей.  

 Показатели конверсии. Представлены количеством потенциальных 

клиентов, преобразованных в реальных.  

 Проанализировав различные аспекты реализации социального медиа-

маркетинга, можно выделить преимущества и недостатки SMM (таблица 1). 

 

 Таблица 1. Преимущества и недостатки SMM 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  НЕДОСТАТКИ 

обеспечивает доступ к широкой 

аудитории 

не всегда гарантирован ожидаемый 

результат 

точечное воздействие на целевую 

аудиторию (таргетинг) 

на завоевание высокого имиджа и 

репутации требуется достаточно 

времени и усилий  

высокая степень информативности негативные отзывы и реакция 

пользователей подрывают 

репутацию  



быстрое получение данных и 

аналитики 

требует систематической и 

постоянной работы над контентом и 

обеспечением обратной связи  

обеспечивает взаимодействие с 

пользователями на долгосрочной 

основе 

продвижение некачественного 

продукта, некачественное оказание 

услуг могут спровоцировать волну 

негатива  

стимулирует узнаваемость бренда работа на чужих ресурсах, проблема 

безопасности сетей 

относительно невысокие затраты не обладает мгновенным  эффектом 

высокая степень результативности для достижения стабильного и 

долговременного результата 

требуется время 

гибкость проведения 

маркетинговых мероприятий 

SMM-менеджеры должны быть 

обученными специалистами с 

высокой квалификацией 

способствует всестороннему 

изучению рынка и конкурентной 

среды 

сложно применять в секторе B2B 

 

На основании вышеизложенного можно заключить, что социальный 

медиа-маркетинг (SMM) в настоящее время является одним из значимых, 

популярных и перспективных методов продвижения продукции в цифровом 

формате. SMM активно применяют как крупные компании, так и компании 

малого и среднего бизнеса, использующие данную систему для собственного 

продвижения и налаживания контакта с потребителями.  
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Аннотация. Бұл мақалада сандық экономикалық туралы ақпараттар 

қарастырылып, талданған. Есептік сандық  жүйелер қарастырылды. Сандық 

экономика қазіргі таңда жаһандануда.  Қарастырылып отырған пәндік 

аймақтың негізгі түсініктері анықталды. 

Түйінді сөздер: экономика, жаһандану, сандар, сандық экономика 

корпоративтік қосымшалар, б, электрондық тізілім, трансформациялық 

шығындар. 

 

    Баяндамамәтіні.  

 

 Қазіргі таңда технологиялар өте кеңінен таралуда, солардың ішіндегі ең 

маңызды әрі қолданыста көп жүретін ол сандық экономика. Сандық экономика 

дегеніміз не дейтін болсақ ол трансакциялық шығындар теориясын және 

цифрлық технологиялар мүмкіндіктерін біріктіреміз. Бүгінгі сандық 

экономикасында жалпы табыстағы еңбек үлесінің жаһандық төмендеуін 

тудыратын екі күш байқалады. Бірінші, әдетте, капиталға байланған сандық 

технологиялар болып табылады. Робототехникада, жасанды интеллект, және 

машиналық оқытудағы жетістіктер автоматтандыру салдарынан жұмысшы 

орындарының жойылуын тездетті. 

 Бүгінде экономика саласындағы аса маңызды мәселе – ол қаржы 

технологиялары индустриясы. Қазір "Астана халықаралық қаржы орталығы" 

аясында қаржы саласын реттеуге қатысты бірнеше бағытта қарқынды жобалар 

жүзеге асырылуда. Олардың арасында көптеген орталық банктер реттемейтін 

онлайн кредиттер, криптовалюта және криптовалютаға қатысы бар барлық 

нарықтық технологиялар, банк саласында қаржылық технологияларды 

реттейтін арнайы жоба да бар. Ол осы жыл соңына дейін қолданысқа енгізіледі.  

 Сандық Экономика - трансформациялық және трансакциялық 

шығындарды төмендетудің мүлдем жаңа жолы. Яғни жеке жеке тоқтала кетсек: 



 Трансформациялық шығындар - бұл материалдың физикалық өзгеру 

процесін сүйемелдейтін шығындар, соның нәтижесінде біз белгілі бір 

құндылыққа ие өнімді аламыз. 

 Трансакциялық шығындар - меншік құқықтарының бір қолдан екіншісіне 

өтуін және осы құқықтарды қорғауды қамтамасыз ететін шығындар. 

Трансформациялық шығындардан айырмашылығы, Трансакциялық шығындар 

құнды жасау процесінің өзімен байланысты емес. 

Трансакциялық шығындарды бастайық. Олар мынадай түрлерге бөлінеді:  

- ақпарат іздеу шығындары;  

- келіссөздер жүргізу және келісім - шарт жасасу шығындары;  

- өлшеу шығындары;  

- өзіндік ерекшелік шығындары және меншік құқығын қорғау;  

- оппортунистік мінез-құлықтың шығындары. 

 Трансакциялық шығындар алмасу процесіне дейін (ex ante), алмасу 

процесінде және одан кейін (ex post) пайда болады. Еңбек бөлінісін тереңдету 

және мамандануды дамыту трансакциялық шығындардың өсуіне ықпал етеді. 

Олардың көлемі қоғамда үстем меншік түріне де байланысты. Теориялық түрде 

әрбір түрі цифрлық технологиялар арқылы түбегейлі төмендеуі мүмкін, бұл 

өнімділігін арттыруға әкелуі тиіс. 

Біздің ойымызша, идеалды цифрлық платформа шығынның әрбір түрін 

төмендетуі тиіс, осылайша тұтынушы үшін соңғы бағаны төмендетуі тиіс. 

 Біз Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын қайта қарау және 

оны орталық және жергілікті атқарушы органдардың бақылауындағы 

бағыттарға шоғырландыру қажет деп санаймыз:  

1.  Бизнес пен халық шоғырланған жерлерде қолжетімді және сапалы сандық 

инфрақұрылым.  

2. Цифрлық технологияларды енгізу бойынша бизнес үшін директивадан 

дескриптивті ынталандырушы реттеуге ауысу.  

3. Трансформациялық шығындарды төмендету және халық пен бизнес үшін 

мемлекет генерациялайтын трансакциялық шығындарды төмендету 

мақсатында мемлекеттік қызметтер көрсету процесіне цифрлық 

технологияларды директивалық енгізу.  

4. Квазимемлекеттік сектордың бизнес модельдерін директивалық 

цифрландыру 

 

 Жай сөзбен айтатын болсақ, онда:  

1. Мемлекеттік қызметтерді ұсыну туралы шешім қабылдауды жасанды 

интеллект платформаларына аудару. Егер жеңілірек болса, шешімді қабылдау 

кезеңінде мемлекет өкілін алып тастау, оны ИИ-ге беру. Бұл бірінші кезекте 

мемлекеттік қаражатты бөлу жүргізілетін үдерістерге: субсидиялар, салықтық 

жеңілдіктер, халықты және бизнесті тікелей қолдау шаралары және т.б. 

қатысты болуы тиіс.  

2. Бизнесті цифрландыруға мәжбүрлеуді тоқтату. Оның орнына тиімділік 

үлгісін көрсету үшін квазимемсекторға көңіл бөлінеді. Ықтималдықтың 

жоғары үлесі бар квазимемсектор кәсіпорындарының көп бөлігі 

алгоритмдермен ауыстырылуы мүмкін, өйткені оларда операциялық қызметтің 

нормативтік моделі бар. 



 Нарықта жұмыс істейтін квазилер олардың бизнес моделіне цифрларды 

енгізуден тиімділік үлгісін көрсетуі тиіс. Кәсіпорынға қолдау шараларын 

ұсынудың жеке жағдайын қарастырайық. Барлық талап етілетін ақпарат 

түсінікті пайдаланушы интерфейсі арқылы, мемлекет өкілдерімен байланыссыз 

онлайн жүктелуі тиіс. Мақұлдау немесе бас тарту туралы шешім қабылдау 

алгоритмдерге негізделеді, демек, ИИ қабылдануы мүмкін. Шешім қабылдау 

процесінде барлық мемлекеттік деректер қорына, әлеуметтік желілер мен 

жаһандық желіге қосылған ИИ қолдау алушы туралы ақпаратты мемлекеттік 

ұйымның кез келген талдауының жақсы және объективті ақпаратын жинай 

және талдай алады. Ол үшін іріктеудің нақты критерийлерін және бағалау 

алгоритмдерін тапсырма қажет болады. Шешім қабылдайтын тұлғаның қалауы 

бойынша екі жақты түсіндіруді қамтитын немесе түсіндіруді қалдыратын 

қандай да бір нормаларсыз.  Ең дұрысы, фискалдық саясаттың екі бөлігі 

- салық жинау және субсидиялар бөлу (мемлекеттік қолдаудың кез келген түрі) 

- платформаларға кетуге тиіс, ал шешімдер қабылдау ИИ жасауға тиіс.  

       Сандық қоғам өмірдің барлық 

салаларында білім мен ақпарат рөлінің басым болуымен ерекшеленетін 

өркениет дамуының қазіргі кезеңі болып табылады. Бұл ақпараттық 

технологиялардың халық өміріне, сондай-ақ, мемлекет, кәсіпкерлік пен 

қоғамның өзара қатынасына ықпал етуімен тығыз байланысты. Сандық 

дағдылар экономиканың барлық секторларының өсуі жолындағы негіз және 

сандық қоғам мен мемлекеттік сандық қызметтердің өзара ықпалдасытығына 

қол жеткізуге әсер етеді. Сондай-ақ, бәсекеге қабілеттілік пен өнімділікті 

арттыруға мүмкіндік береді. 

Қазақстан Республикасы үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы № 995 

қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті 

төмендетудің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы мен Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2013 жылғы 8 қаңтардағы Жарлығымен бекітілген 

«Ақпараттық Қазақстан-2020» мемлекеттік бағдарламасының орындалу 

барысында, төмендегідей  көрсеткіштерге қол жеткізді:     — ҚР Ұлттық 

экономика министрлігінің статистика комитетінің деректері бойынша, 2015 

жылы халықтың компьютерлік сауаттылығы деңгейі 74,2% -ды құрады, 2013 

жылмен салыстырғанда 11%-ға (2013 жылы – 63,2%, 2014 жылы – 64,1% ) 

өскен; — жыл сайын АКТ мамандықтары бойынша орта есеппен 30 мың 

адам диплом алып шығады. (ҚР Ұлттық экономика министрлігінің статистика 

комитеті берген ақпарат бойынша,  жоғарғы оқу орны – 13 мың адам, 

техникалық және кәсіптік білім беруде – 17 мың; «Болашақ» халықаралық 

стипендиясында – 200 адам).   Бұл орайда бірқатар мәселелер қатары 

да бар. Атап айтқанда: азаматтарды оқыту арқылы еңбек өнімділігін арттыру, 

олардың сандық қоғамды дамытуға қатысуын арттыру үшін Отандық 

инновациялық компаниялардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңа 

медиа-платформалар құру.                Бүкіләлемдік 

Банктің «Сандық дивидендтер» есебіне сай, бұл білімнің өзі жеткіліксіз екенін 

көреміз. Себебі, жаңа технологиялар сәт сайын дамып, солардың игеруге 

байланысты жаңа кәсіптердің пайда болуына орай кез келген қызметкер өзінің 

сандық дағдыларын үнемі бағалай отырып,  оларды жиі жетілдіруді әдетке 

айналдыруы тиіс. Жоғарыдағы мысал мен ағымдағы жағдайды ескере отырып, 



сандық дағдыларды ұзақ мерзімді дамыту қажет екені айдан анық. Осы орайда 

үкімет кәсіби кадрлардың біліктілігін жоғарылатуды, жастар арасында жаңа 

технологиялар мен ғылымның тартымдылығын арттыруды, халықтың барлық 

сегменттері, соның ішінде, шағын және орта бизнес өкілдері, мемлекеттік 

қызметкерлер және т.б. арасында цифрлық дағдыларды дамытуды, ең 

маңыздысы, өмір бойы оқыту мүмкіндіктерін қамтамасыз етуді мақсат етеді.

           Қазіргі 

технологиялар ғасырында өзгеру қарқыны өте жоғары болғандықтан және 

талап етілетін дағдылардың жылдамдығына да көз ілеспейтіндіктен, үкімет 

компанияларға өз қызметкерлерінің сандық дағдыларын өмір бойы жетілдіру 

механизмдерін жасауға ынталандыратын шаралар  ұсынады.   

   Бағдарламаны іске асыру барысында білім беру, медицина 

және өндіріс салаларында кәсіби кадрлардың тәжірибелік жұмысы сандық 

дағдылармен оқыту арқылы жүзеге асырылатын болады. Мұндай тәсіл жаңа 

трендтерге негізделген қажеттіліктерді анықтауға және мамандандырылған 

тренингке қажетті көмек көрсететін тиісті ұйымдарды тартуға көмектеседі.  

        Осы дағдыларға сұраныс 

артуына байланысты, Қазақстанның алдыңғы қатарлы жоғары оқу 

орындарының базасында құзыреттілік орталықтарын ашу арқылы 

экономиканың негізгі секторларында осындай стратегиялық маңызды 

дағдыларды дамыту үшін бастамалар жасалды. Бұл, сондай-ақ, білім беру 

мекемелерін экономикалық дамудың қуатты қозғалтқышы ретінде көріп, 

онымен қоса, студенттерді нақты мамандыққа ғана емес, кәсіби мансапқа 

дайындауға мүмкіндік береді.   Бұл орайда технологиямен және 

ақпаратпен жұмыс істеу дағдылары тек жас ұрпақтың және кәсіби кадрлардың 

мақсаты емес екенін атап өту керек. Бұл дағдылар халықтың барлық 

сегменттері үшін басымдыққа ие және олардың өмірі мен жұмысына, әсіресе, 

экономика мен тұтастай елдің дамуына әсер етеді.             

 Халықтың сандық сауаттылығын арттыруды мақсат тұтатын 

бағдарламаны іске асыру жолында білім беру материалдары жиынтығы 

әзірленеді. Қазақстанның барлық өңірлерінде халықтың барлық сегменттерін 

оқыту үдерістері де ұйымдастырылады. 

 Жоғарыда айтылғандардың барлығы осы бағдарламада шешілетін 

болады. Ол ақпараттық технологияларды күнделікті пайдаланатын және кәсіби 

өмірде олардың барлық мүмкіндіктерін пайдалана алатын креативті қоғамды 

құру үшін басты бағдар болады. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены как цифровая экономика в 

целом оказывает влияние на образовательную деятельность как с точки зрения 

содержания задач образования, так и в отношении использования открывшихся 

технологических возможностей для достижения целей образования. 
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В настоящее время во многих странах цифровизация является 

стратегическим приоритетом развития. Согласно прогнозам ведущих мировых 

экспертов, к 2020 году четверть мировой экономики будет цифровой, и 

внедрение технологий цифровизации экономики, позволяющих государству, 

бизнесу и обществу эффективно взаимодействовать, становится все более 

масштабным и динамичным процессом. Более 15 стран мира реализуют 

национальные программы цифровизации: Дания, Норвегия, Великобритания, 

Канада, Германия, Саудовская Аравия, Индия, Россия, Китай, Южная Корея, 

Малайзия, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и Казахстан. Китай в своей 

программе «Интернет плюс» интегрирует цифровые индустрии с 

традиционными. Сингапур формирует «Умную экономику», Канада создает 

ИКТ-хаб в Торонто, Южная Корея в программе «Креативная экономика» 

ориентируется на развитие человеческого капитала, предпринимательство и 

распространение достижений ИКТ, а Дания фокусируется на цифровизации 

госсектора. 

«Как мы видим разные страны ставят перед собой разные приоритеты в 

сфере цифровых преобразований. В нашем случае, в программе “Цифровой 

Казахстан” мы ожидаем прогрессивное развитие цифровой экосистемы для 

достижения устойчивого экономического роста». 

Цифровизация значительно опережает существующую систему 

требований производства к составу профессий, занятых на рынке труда. 

Цифровая экономика требует наличия у населения цифровых навыков, 

позволяющих пользоваться ее плодами. В настоящее время уровень 

компьютерной (цифровой) грамотности населения составляет 76,2% — это 

неплохой показатель. Но для достижения поставленных задач необходимо его 

улучшение не только в количественном и в качественном выражении. В 

подготовке специалистов для цифровой экономики необходимо делать акцент, 

прежде всего, на навыки в анализе информации и развитие креативности 

мышления, нежели на заучивании фактов и формул. Для развития технического 

и профессионального, высшего и послевузовского образования в целях 

https://www.postsovietarea.com/index.php/jour/search/?subject=цифровая%20экономика
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https://www.postsovietarea.com/index.php/jour/search/?subject=%20информационные%20и%20коммуникационные%20ресурсы%20(ИКТ)
https://www.postsovietarea.com/index.php/jour/search/?subject=%20цифровая%20экономика%20Казахстана


сближения индустрии и образования предусмотрены мероприятия по созданию 

ИКТ-кафедр вузов на предприятиях, а также центров компетенций на базе 

вузов страны. 

Наш колледж «Семейский финансово-экономический колледж  имени 

Рымбека Байсеитова» воспитывает программистов и финансистов  из 12 

регионов страны: Южно-Казахстанской, Кызыл-Ординской, Алматинской, 

Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Актюбинской, Мангистауской, 

Атырауской,  Восточно-Казахстанской областей, городов Астаны, Алматы.  

КГКП «Семейский финансово-экономический колледж имени Рымбека 

Байсеитова» образован на основании Постановления Народного комиссариата 

финансов Казахской  ССР от 11 августа 1931 года путем объединения 

финансовых курсов г. Семипалатинска и краевого экономического  техникума 

г. Кызылорды.  Обучение проводится по следующим специальностям: 

«Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)», 

квалификации: Оператор электронно-вычислительных машин, Наладчик 

электронно-вычислительных машин, Техник, Техник – программист, Техник 

по защите информации, Техник по обслуживанию компьютерных устройств, 

Техник-электроник. «Информационные системы (по областям применения)», 

квалификаци: Дизайнер, Техник программист, Техник, Техник по 

системному и сетевому администрированию. «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», квалификация: Мастер производственного обучения, техник 

всех наименований. «Финансы (по отраслям)», квалификация: Экономист по 

финансовой работе. «Учет и аудит (по от раслям)», квалификации: 

Бухгалтер, Бухгалтер-ревизор (аудитор), Экономист-бухгалтер; Специалист 

по государственным закупкам.        

Более 20 лет  в учебном процессе колледжа осуществляется тестово-

рейтинговая система  оценивания знаний студентов, при которой, в отличие от 

традиционной 5-ти балльной, оценки выставляются по 100 балльной шкале. 

Данная система успешно действует в настоящее время. На ее основании 

внедрены: 

1. Рейтинговая система оценки деятельности преподавателя по 

направлениям: профессионализм, компетентность, деятельность по 

педагогическому сопровождению, личностные качества. 

2. Рейтинги:  цикловых комиссий, классного руководителя, групп, 

отделений.  

3. Ежемесячно определяются: лучшая учебная группа, лучший 

преподаватель, лучший классный руководитель, лучшая цикловая комиссия.  

В этот же период, с 1997 г.  была начата работа по созданию программы 

«Электронный колледж». Это очень большая, технологически трудоемкая, 

поэтапная система, реализация которой длилась несколько лет. Основу 

«Электронного колледжа» составляют компьютерные программы, которые 

используются в повседневной работе преподавателя: электронный журнал, 

рейтинг преподавателя, рейтинг классного руководителя, мониторинг качества 

обучения. Любой родитель и студент через интернет может использовать 

данную программу для того, чтобы узнать оценки в журнале, или же 

ознакомиться с лекционным материалом по той или иной дисциплине, 

подготовиться самостоятельно к зачетам и экзаменам. 



Воспитательная работа организуется по 8 направлениям Комплексной 

программы воспитания, через функционирование активов групп, Школы 

покорителей вершины Рымбека Байсеитова (далее ШПВБ), общественных 

объединений: «Альянс Студентов Казахстана», «Жас Отан жастар қанаты», 

«Комитет по делам молодежи», «Адал ұрпақ». 

Для пропаганды здорового образа жизни организован спортивный клуб 

«Жастар», действуют спортивные секции (волейбол, баскетбол, футзал, 

тоғызқұмалақ, борьба, шахматы).  

В  2008 году колледж успешно прошел сертификацию системы 

менеджмента качества (СМК) на  соответствие требованиям СТ РК ИСО 9001  

получив сертификат соответствия. Инспекционным аудитом на соответствие 

требованиям стандарта СМК отмечено, что сильными сторонами действующей 

системы колледжа являются:  

- разработанная  колледжем компьютерная программа «Электронный 

колледж»;  

- разработанная и научно обоснованная технология педагогического 

сопровождения;  

- разработанные и действующие рейтинговые оценки деятельности 

преподавателей; классных руководителей, отделений, групп, Школы 

покорителей вершин Рымбека Байсеитова, цикловых (предметных) комиссий;  

- отработанные технологии реализации процессов; 

- взаимодействие с потребителями колледжа;  

- материально-техническая база колледжа;  

- приоритетный подход к модели по улучшению деятельности колледжа. В 

учебном корпусе 28 аудиторий, каждая площадью 48 кв.м, общая площадь 

аудиторий 1344 кв.м, Учебные кабинеты располагаются в отдельных учебных 

аудиториях, оформленных специальными стендами, при кабинетах находятся 

препараторские, в которых систематизирован нормативный, методический и 

дидактический материал.  

№ Ф.И.О 

преподавате

ля 

Дисциплина Тема Ссылка 

1 Алимгожина 

М.Г. 

«Автоматизац

ия 

бухгалтерског

о учета по 

программе 

1С:Бухгалтери

я» 

Учет банковских 

операций 

https://youtu.be/9oAKLx4rZqU  

81 просмотр  

2 «Бухгалтерлік 

есеп»  

Еңбек және оның 

төлемақысын 

құжаттау 

https://youtu.be/mPVomF1bq9

U  

39 просмотров 

3 «Қаржылық Кассадағы әрекеттерді https://www.youtube.com/watc

https://youtu.be/9oAKLx4rZqU
https://www.youtube.com/watch?v=rjm9LxulMBY&


есеп» құжатты ресімдеу, 

есеп беруі және есебі 

h?v=rjm9LxulMBY& 

55 просмотров 

4 Сагимбаева 

М.А. 

«Бухгалтерски

й учет» 

Типы изменений в 

балансе под влиянием 

хоз.операций 

https://youtu.be/DHpfNF3h3W

Y  

61 просмотр 

5 Заполнение 

бухгалтерских 

документов 

https://youtu.be/qQEt9nmzSts  

727 просмотров 

6 Бухгалтерские 

документы, их роль и 

значение в учете 

https://youtu.be/_-ijIqPz-vY  

44 просмотра 

7 Турлубекова 

А.С. 

«Экономика 

негіздері» 

Нарық және оның 

заңдарының қызмет 

етуі 

https://youtu.be/TwJ_MTe_CT

Y  

105просмотра 

8 Ақша және банк 

жүйесі 

https://youtu.be/DNrm4GZD98

k   

42 просмотра 

9 Ұлттық шаруашылық 

экономикалық өсу 

қарқыны мен циклдық 

дамуы 

https://youtu.be/4vDvKLVBSv

4   

30 просмотров 

1

0 

Заманауи биржаның 

мәні мен құрылымы 

https://youtu.be/ljR-alv7J-Q   

31 просмотр 

1

1 

Игишов Е.Т. «Экономическ

ий анализ и 

АФО» 

Анализ показателей 

эффективности 

деятельности 

организации 

https://youtu.be/6v_mICIUwD0   

4 просмотра 

1

2 

Ибраева 

А.М. 

«Бухгалтерски

й учет» 

Учет товарно-

материальных 

ценностей 

https://youtu.be/aH8vY0-GtAg  

159 просмотров 

1

3 

 Учет в 

растениеводстве 

https://youtu.be/GUr05f9iolI  

248 просмотров 

1

4 

Вощакина 

Е.А. 

«Бухгалтерски

й учет» 

Открытие 

бухгалтерских счетов 

https://youtu.be/z_D-ZLeg4Ic  

157 просмотров 

1

5 

Жакенова 

Б.К. 

«Финансы 

организации» 

Затраты на 

производство и 

реализацию 

продукции (ЛПЗ) 

https://youtu.be/Xah9UhRNh6

Q  

440 просмотров 

1

6 

Турсынгази

на Д.С. 

«Бухгалтерлік 

есеп» 

Ұйым мүлкін құрамы 

мен орналасуы және 

құрылу көздері 

бойынша топтастыру 

https://youtu.be/0-Cn83yvz94  

229 просмотров 

1

7 

 Кәсіпорынның 

шаруашылық 

құралдарын құрылу 

көздері бойынша 

https://youtu.be/MToa-BcssIM  

65 просмотров 
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https://youtu.be/aH8vY0-GtAg
https://youtu.be/z_D-ZLeg4Ic
https://youtu.be/0-Cn83yvz94
https://youtu.be/MToa-BcssIM


Все компьютеры в колледже объединены в локальную сеть, имеются 

мультимедийные устройства, камеры видео-наблюдения IP. WEBServer,  Есть 

доступ в Интернет. Оборудованы  12 компьютерных аудиторий общей 

площадью 432 кв.м, где установлено 120 компьютеров. Кроме этого цикловая 

комиссия учетно-экономических дисциплин постоянно на уроках применяют 

информационно-коммуникационные технологии. Информатизация образования 

направлена на формирование и развитие интеллектуального потенциала нации, 

усовершенствование форм и содержания учебного процесса, внедрение 

компьютерных методов обучения и тестирования, что даст возможность 

решать проблемы образования на высшем уровне с учетом мировых 

требований. Интерактивность, интенсификация процесса обучения, обратная 

связь – это преимущества информационных технологий, способствующие 

повышению качества образования. Поэтому применение информационно-

коммуникационных технологий в процессе преподавании экономических 

дисциплин актуально. Применение ИКТ дало возможность совершенствовать 

методы обучения: метод иллюстрации – через таблицы, диаграммы, карты, 

находящиеся на сайте Интернет; метода демонстрации, который позволяет 

показать экономические явления и процессы в динамике и, благодаря 

возможностям анимации и цифровым видеосюжетам, в экономическом 

обучении «получает новую жизнь»; метод изучения конкретного случая - в 

электронных образовательных ресурсах имеются готовые разработки, которые 

позволяют готовить самостоятельно кейсы и задания к ним. ИКТ используются 

в различных видах учебной деятельности преподавателя: лекциях 

(интерактивной лекции, лекции-консультации, лекции дискуссии); 

практических занятиях, учебно-тренировочных играх; руководстве проектной 

деятельностью студентов, курсовыми и дипломными проектами; уроках 

различных типов, консультациях, самостоятельной деятельности обучюащихся. 

Кроме того, успешно можно использовать ИКТ при дистанционном 

образовании. Работая на портале MOODLE, используя различные цифровые 

платформы как Google meet, Zoom, сервисы LearningApps, Kahoot позволяют 

усовершенствовать обычный урок на расстоянии. Также на уроках 

«Автоматизации бухгалтерского учета по программе 1С:Бухгалтерии для 

специальности «Учет и аудит» применят версию 8.2. Использование 

компьютерных технологий позволяет осуществлять процесс обучения на 

качественно новом уровне, при котором реализуются такие важные принципы 

как наглядность, доступность, систематичность, последовательность, 

сознательность. Восприятие учебного материала происходит более активно, 

повышает внимание, интерес к предмету. Преподавателю полезно пользоваться 

приемами интерактивного обучения, которые формируют и развивают 

коммуникативные способности учащихся.  

жіктеу 

1

8 

Әнуарова 

І.Б. 

«Бухгалтерлік 

есеп» 

Негізгі шаруашылық 

процесстердің есебі 

бойынша есептер 

шығару 

https://youtu.be/PyNlzA8hq7Q  

290 просмотров 

https://youtu.be/PyNlzA8hq7Q


Возможности интерактивной доски позволяют сочетать инновационные и 

традиционные приемы обучения. Использование интерактивной доски 

позволяет эффективнее управлять демонстрацией материала урока, 

организовывать групповую работу и создавать собственные инновационные 

разработки. Не зависимо от этапов обучения, применение интерактивной доски 

вдохновляет и призывает студентов к стремлению овладеть новыми знаниями, 

достичь целей обучения. Электронная доска позволяет обучащимся во время 

объяснения вносить дополнения, пояснения. Благодаря этому успешно 

реализуется проблемный объяснительно – иллюстрированный, частично – 

поисковый методы обучения. Благодаря интерактивной доске используется 

широкий диапазон средств визуальности (таблицы, схемы, диаграммы и т.д.), 

возможность перенести объект в другое место, изменить модель. Кроме этого 

преподаватели цикловой комиссии учетно-экономических дисциплин 

самостоятельно создают видеоуроки и размещают их на YouTube-канале. Мы 

считаем это огромный «+» так как осуществляется передовой опыт. 

 

 

Процесс цифровизации требует новых инноваций, постоянных 

обновлений, новых квалифицированных навыков и профессиональных знаний. 
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АСПЕКТІЛЕР, ЖАҺАНДАНУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ МЕН 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Мухтарова Меруерт Назарбековна 

 



ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық  

колледжі" КМҚК директордың ақпараттық технологиялар жөніндегі 

орынбасары, Семей, Шығыс Қазақстан. 

 

Аннотация. Бұл мақалада "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік 

бағдарламасының мақсаттары орта мерзімді перспективада Қазақстан 

Республикасы экономикасының даму қарқынын жеделдету және цифрлық 

технологияларды пайдалану есебінен халықтың өмір сүру сапасын жақсарту 

қарастырылған. «Цифрлық Қазақстан» бағдарламадағы бес бағыт бойынша 

колледже енгізілген және  атқарылған  жұмыстар көрсетілген. 

Түйінді сөздер: Цифрлық Қазақстан, цифрлы экономика, цифрлық 

мемлекет, электрондық үкімет, тест-рейтингтік жүйесі. 

 

Баяндама мәтіні. 

   "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасының мақсаттары орта 

мерзімді перспективада Қазақстан Республикасы экономикасының даму 

қарқынын жеделдету және цифрлық технологияларды пайдалану есебінен 

халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, сондай-ақ ұзақ мерзімді перспективада 

Қазақстанның экономикасын болашақтың цифрлық экономикасын құруды 

қамтамасыз ететін түбегейлі жаңа даму траекториясына көшіруге жағдай 

жасау болып табылады.   

Біздің басты қиындықтарымыз қандай? Бұл жасанды интеллектпен қатар өмір 

сүрудегі адам интеллектінің өзгеруі (және бұл біздің басты 

қиындықтарымыздың бірі), аумақтар мен адамдардың цифрлық теңсіздігі. 

Сәйкесінше, біздің еліміздің үлкен екенін және аймақтардағы ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар мүмкіндіктері арасындағы алшақтық барын 

бәріміз білеміз. Тиісінше, мұның бәрі осы аумақтарда тұратын адамдарға 

белгілі бір өмір сапасын жүктейді. Сонымен қатар, бізде заманауи байланыс 

құралдарын сатып алуға, компьютерді үйренуге мүмкіндігі жоқ тұрғындар 

санаттары бар. Тиісінше, олар басқа тұрғындармен салыстырғанда бастапқыда 

тең емес жағдайда. Жасанды интеллект жағдайында, машиналар көбірек 

шешімдер қабылдайтын кезде қалай өмір сүруге болады? Адамның субъективті 

шешім қабылдауы барынша азаяды. Тиісінше, қазір бүкіл әлемде жасанды 

интеллекттің дамуымен бірге бар жұмыспен қамту мәселесі бізді осы уақытқа 

дейін басып өтті, бірақ, соған қарамастан, бұл мәселе әлі шешілген жоқ. Осы 

сын-қатерлердің барлығы мемлекетке, ғалымдарға және құзырлы органдарға 

сандық әлемде озық даму ортасын қалай құру керек деген мәселелерді 

түпкілікті шешуге мүмкіндік берді. Ақпараттық технологиялар, осы 

технологияларды қолданумен байланысты мемлекеттік реттеулерге қарағанда 

анағұрлым жылдам қарқынмен дамып келеді. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысы "Цифрлық 

Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын бекітілді, ол негізінен деректер 

экономикасына негізделген. Осы мәліметтерді, осы экономиканы дамыту 

азаматтардың, қоғамның, бизнестің іскер топтарының барлық қажеттіліктерін 

ескере отырып, біздің елімізде ақпараттық кеңістікті қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. 



Бұл бағдарлама, біріншіден, Қазақстанда технологияларды қолдану 

үшін қолайлы құқықтық ортаны құруға, осы саладағы құзыреттерді 

қалыптастыруға, инфрақұрылымды дамытуға, кибер тұрақтылықты қамтамасыз 

етуге және адами капиталды дамытуға бағытталған. Міне, бүгін осы 

бағдарлама аясында жүзеге асырылатын негізгі бес бағыт соның ішінде   1. 

"Экономика салаларын цифрландыру",  2. "Цифрлық мемлекетке көшу" 4. 

"Адами капиталды дамыту" бағыттары колледжде кең көлемде жұмыс жасап 

жатыр. 

   Осы бағдарламадағы бірінші бағыт "Экономика салаларын цифрландыру" 

бұл озық технологиялар мен мүмкіндіктерді пайдалана отырып, Қазақстан 

Республикасы экономикасының дәстүрлі салаларын түрлендіру. 

"Экономика салаларын цифрландыру" бағыты бойынша Қаржы 

секторы бөлінген тізілімдер, жаңа қаржылық құралдарды ұсыну, мемлекеттік 

ақпараттық жүйелермен ықпалдастыру арқылы рәсімдерді оңайлату әрі 

жеделдету сияқты технологияларды пайдалану арқылы жүзеге асырылады. 

 Төлемдерді, сонымен қатар шарттық қарым-қатынас бойынша өзге 

құжаттарды қағазсыз ұсыну үшін инфрақұрылымды салумен қатар, 

банкаралық есеп айырысу жүйесін жаңғырту және нақты уақыт режимінде 

банкаралық аударымдарды жүзеге асыру мүмкіндігі бар. 

Біз көріп отырған болашақтың «электрондық үкіметіне» ерекше 

тоқталғым келеді. Мемлекеттік ақпараттық қызметтер «кез келген азамат – кез 

келген ведомство, кез келген уақытта, кез келген жерде» қағидасы бойынша 

дамиды дейміз. Бұл принцип кез келген жерден кез келген санаттағы 

қызметтерді алудағы бюрократиялық кедергілерді жою болып табылады және 

қызметтерді көрсетудің барлық кезеңдерінде оларды электронды түрде 

қадағалау мүмкін болады.  "Цифрлық мемлекетке көшу" бағыты бойынша 

мемлекеттік қызметтерді көрсетуге тікелей немесе жанама түрде араласатын 

мемлекеттік органдардың базалық инфрақұрылымы мен ақпараттық жүйелері 

түрінде Қазақстан Республикасының "Электрондық Үкіметін" құрайды.Осы 

бағытта колледжде мемлекеттік қызметті көрсету жүзеге асқан, соның ішінде 

жатақханаға орналасу,дубликат алу, оқуға қабылдау, академиялық демалысты 

рәсімдеу және т.б. 2021-2022 оқу жылына қабылдау колледжге бюджеттік 

негізде қабылдау ақпарат жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Оның атауы - vko-

abiturient.kz.  немесе «электрондық үкіметіне» арқылы жүзеге асырылды. 

Медициналық көмектің қол жетімділігі мен сапасы бойынша «Damumed» 

арқылы студенттер қабылдауға немесе дәрігерлік көмек алуға 

мүмкіншіліктері бар. 

     "Адами капиталды дамыту" бағыты бойынша, бұл ретте жетілдіру және 

жаңа білімді игеру үшін жаңа цифрлық технологиялар бойынша тұрақты 

негізде колледж оқытушыларының біліктіліктерін арттыру жыл сайын 

қамтамасыз етілген. 

      Техникалық және кәсіптік білім беру саласында студенттердің ресурстар 

мен білімдерге қолжетімділігін арттыру бойынша жыл сайын колледж 

студентері WorldSkills Shygys» аймақтық чемпионатын қатысады және ол 

чемспионаттан нәтиже бар. 

WorldSkills  жетістіктер: 



 2018 жыл. WorldSkills Shygys 2018 облыстық чемпионатында 

«Графикалық дизайн» құзыреттілігі бойынша Медхатов Ілияс жүлделі І 

орын 

 2018 жыл.WorldSkills  Shygys 2018 облыстық чемпионатынада «Web 

дизайн» құзыреттілігі бойынша Мырзагасимов Нурел  жүлделі ІІ орын 

 2018жыл. WorldSkillsShygys 2018 облыстық чемпионатынада 

«Компьютерлік желі және жүйелілік әкімшілік» құзыреттілігі бойынша 

Силантьев Евгений  жүлделі ІІІ орын 

  2018 жыл. WorldSkills Kazakhstan 2018 республикалық чемпионатында 

«Графикалық дизайн» құзыреттілігі бойынша Медхатов Ілияс жүлделі  

     ІІ орын 

 2019 жыл. WorldSkills Shygys 2019 облыстық чемпионатынада«Web 

дизайн»"құзыреттілігі бойынша  Макаренко Кирилл І орын 

 2019 жыл. WorldSkills Shygys 2019 облыстық 

чемпионатынада«Графикалық дизайн » құзыреттілігі бойынша 

Ұлықбекова Еркежан І орын 

 2020 жыл. «WorldSkills Shygys - 2020»   V аймақтық чемпионатында  

«Графикалық дизайн» құзыреттілігі бойынша Маратов Еркебулан  І 

орын 

    2020 жыл. «WorldSkills Shygys - 2020»  V аймақтық чемпионатында  

«Желілік және жүйелік басқару» құзыреттілігі бойынша Берікбол 

Нурлытаң  - ІІ орын 

   2020 жыл. «WorldSkills Shygys - 2020»  V аймақтық чемпионатында  

«CAD инженерлік графикасы» құзыреттілігі бойынша Саикпаева 

Қымбат  - ІІІ орын 

  2020 жыл. «WorldSkills Shygys - 2020»  V аймақтық чемпионатында  

«CAD инженерлік графикасы» құзыреттілігі бойынша Саикпаева 

Қымбат  - ІІІ орын 

   2021 жыл. «WorldSkills Shygys - 2021» аймақтық чемпионатында  «3D 

моделирование для компьютерных игр» құзыреттілігі бойынша 

Әділжаппаров Біржан  - ІІ орын 

   2021 жыл. «WorldSkills Shygys - 2021» аймақтық чемпионатында  

«Разработка мобильных  приложений» құзыреттілігі бойынша Берікбол 

Нұрлытаң  - ІІ орын. 

 Болашақ мамандарды дамыту және қолдау мақсатында робототехника 

мен бағдарламалау бойынша тұрақты, олимпиадалар мен конкурстар, 

сондай-ақ түрлі үйірмелер жүргізіледі. 

      Сондай-ақ, кәсіби стандарттар мен еңбек нарығының талаптары негізінде 

үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары өзектендірілген. Жаңа үлгілік 

оқу жоспарлары мен бағдарламалары кодтау дағдыларын дамытуды есепке 

ала отырып, жобалау, әкімшіліктендіру және тестілеу саласында білімдері бар 

мамандарды дайындауға бағытталған. 

      Сонымен қатар, техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды базалық 

цифрлық дағдыларға үйрету мақсатында "Информатика", «Графикалық 

жобалау» пәні енгізілген. 

      Есеп және аудит,Банк ісі және сақтандыру мамандықтары бойынша  да 

кәсіби стандарттар мен еңбек нарығының талаптары негізінде "Экономикалық 

ақпараттарды АӨ", 1С-Бухглтерия», «Экономикалық информатика және АТ» 



пәндері енгізіліп, үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары 

өзектендірілген.  

     Колледждің оқу үдерісінде 20 жылдан астам уақыт бойы 

студенттердің білімін бағалаудың тест-рейтингтік жүйесі жүзеге асырылып 

келеді, бәсекеге қабілетті болудың алғышарты оның ішкі механизмін 

қалыптастыратын жүйе құру деген сөз, яғни  колледждің оқу-тәрбие жұмысы 

автоматтандырлыған локальді жүйемен басқарылатын «электронды колледж» 

қолданбалы бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады.  

Бағдарламаның ерекшелігі оқытушылар мен қызметкерлер кез-келген 

уақытта электронды  құжатпен алмаса алады. Бұл есеп беру(ай,семестр, жыл) 

кезінде өте тиімді. Студенттер «Электронды журнал» арқылы  оқу үлгерімдері 

туралы ақпаратқа үнемі қол жеткізеді, бұл оқу жетістіктеріне 

жауапкершілікпен қарауға жетелейді және «Сабақ кестесі», «Есептер», 

«Репетитор» қосымша беттері арқылы сабақ кестесін, босатылған сағат саны, 

пән бойынша өзіндік жұмыстарға тапсырмаларын ала алады.  

Колледжде 1998 жылдан бастап 100 балдық меже бойынша 

студенттердің білімін бағалайтын тестілі-рейтингілік жүйесі енгізілген және 

жұмыс істейді. 

Оқушылардың білімін бағалаудың рейтингілік жүйесі оқыту 

технологиясы негізіндегі оқу процессін ұйымдастыруға  арналған тоқтаусыз 

көп деңгейлі білім беру кешенінің негізгі  бөлігі болып табылады. 

 Тестілік-рейтингілік жүйе – студенттердің білімін нақты бағалаумен 

ерекшеленеді.Бұл жүйе студенттердің сабаққа жүйелі дайындалуын 

қамтамасыз етеді.Білімді бағалау үш кезеңде жүргізіледі: 

1 кезең -студенттің күнделікті білімінің бағалануы 

2 кезең- ауызша, жазбаша аралық білім бағалануы 

3 кезең – қорытынды бағалану:1,2 кезеңнің қосылып қарастырылуы. Оқу 

барысында студент үнемі аралық бақылау жұмысын төмен бағаға тапсырса, 

онда бұл баға қорытынды бағаға үлкен әсерін тигізеді.Егер оқу үздігі 

күнделікті сабаққа дайындалмай нашар баға алып қалса, алдында алған үздік 

бағалары автоматы түрде жойылып кетеді.Егер студент семестр бойы тек үздік 

бағаларға оқыса, рейтингісі жоғары болып,  семестр соңында студент сол 

пәндерден автоматты түрде аттестация алатын болады және де қорытынды 

аттестациядан және сынақтардан босатылады. Бұл студент үшін үлкен 

ынталандыру болып табылады.Студенттердің білімдерін тестілік –рейтингілік 

жүйе арқылы есептеу- «Электронды колледж» бағдарламасына 

жүктелген.Бағдарламаның  «Электронды журнал» блогы тестілік-рейтингілік 

бағаларды автоматты түрде күн сайын есептеп шығарып отырады. Тестілік-

рейтингілік жүйе тек студенттердің сапалы білім алуын қамтып қоймай, 

оқытушылардың да шығармашылық тұрғыда жұмыс жасауын қажет ететін 

жүйе. 

 Интернет арқылы кез келген ата-ана мен студент журналдағы бағаларды білу 

үшін немесе белгілі бір пән бойынша лекциялық материалмен танысу, 

сынақтар мен емтихандарға өз бетінше дайындалу үшін бұл бағдарламаны 

пайдалана алады. 

Мәліметтер базасында колледж оқытушыларының пәндер бойынша әдістемелік 

іс-тәжірибелерінің материалдары жинақталған. Бүгінгі таңда колледжде арнайы  

WEB сайты sfek.kz. құрылған. Колледж сайты басты Интернет сайты үшін 



материалдар қарастырады. Және де басқа заңды және жеке тұлғалармен 

байланыс жасау үшін қызмет етеді. Сайт колледждің серверінде орналасқан, 

оның жұмысын инженер –программист реттеп отырады. Сайт қазақстандық, 

ресейлік және әлемдік деңгейдегі ақпараттармен алмаса алады.Колледж сайты 

коммерциялық немесе саяси мақсатта пайдалануды көздемейді. 

Колледждегі барлық компьютерлер жергілікті желіге қосылған, 

мультимедиялық құрылғылар, IP бейнебақылау камералары орнатылған. 

WEBServer, Интернетке кіру мүмкіндігі бар. 

Жалпы ауданы 432 шаршы метрді құрайтын 12 компьютерлік кабинет 

жабдықталған, онда 128 компьютер және ноутбуктер орнатылған. 
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«ЦИФРЛЫҚ ДӘУІРДЕГІ ҚОҒАМ ДАМУЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК 

ҮДЕРІСТЕРІН БАСҚАРУ ҮРДІСТЕРІ» 

Саменова Айнагүл Нуртаевна 

 

ШҚО, «Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық 

колледжі» КМҚК 

 

Аннотация 

 

Бұл мақалада оқуда ақпараттық – коммуникативтік технологияның 

маңызы қарастырылып, нақты дәлелдер келтірілді. Қашықтан оқудың жақсы 

тұстары да бар екендігі және де ұстаз, ата-ана, студенттер арасындағы 

ынтымақтастықты нығайта түсуге болатындығына сараптамалық тұрғыда  

шынайы дәлелденгені айтылды. Ақпараттық технологиялар химия сабағында 

өте үлкен көмек көрсетеді, түсіндіруге және ақпаратты белсенді қабылдау үшін 

мультимедиялық орта беріп қана қоймай, студенттердің осы ақпаратты оқып-

үйренуге, өзі шешім қабылдап, өзгерістер енгізуге деген мотивациясын 

жоғарылата алатыны айтылды. Мұғалімдерді оқытудың жаңа түрлерін іздеуге, 

кәсіби шеберлікке ынталандыратынына көз жеткізілді. 

 



Түйінді сөздер 

 

коронавирус індеті, қашықтан оқу, Hot Potatoes – графиктік бағдарлама, 

JCloze - бос орындарды толтыру, JQuiz -  тізімдер ішінен дұрыс жауаптарды 

таңдау. 

JMatch - сәйкес элементтерді біріктіру. 

JMix - ұсынылған дұрыс жауап нұсқаларын дұрыс ретпен орналастыру. 

JCross – сөзжұмбақ құрастыру. 

 

«ХИМИЯ ПӘНІНДЕ ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН 

ДАЙЫНДАУДЫҢ ЕРЕКШІЛЕКТЕРІ» 

 

Бүгінгі заман бәсекелестік пен жоғары технологиялар заманы, ғылым 

мен білім заманы. Мемлекет басшысы Қасым - Жомарт Тоқаевтың Қазақстан 

халқына 2020 жылғы, 1 қыркүйектегі Жолдауында «Азаматтардың 

сауаттылығы мен цифрлы біліктілігін арттыру мақсатында Үкіметке Үздіксіз 

білім беру тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырамын. Бұл құжатта бейресми 

білім берудің баламалы нұсқаларын көптеп енгізу, өз бетінше оқу нәтижелерін 

мойындау, кәсіби дағдыларды сертификаттау мәселелерін қарастыру қажет» - 

деп атап көрсеткен. [1] Сондықтан, қазіргі даму кезеңінде адамзат алдында 

тұрған мәселе ақпараттық құзыреттілігінің дамуы мәселесі басты орынға 

қойылып отыр. 

Бүгінгі таңдағы оқыту үрдісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды 

қолдануды талап етеді. Қазіргі ақпараттық технологиялардың даму заманында 

өмір сүріп жатырған ұрпағымызды оқуға қызығушылығын арттыру үшін оқуда 

ақпараттық - коммуникативтік технологиялар қолдануды қажет етеді.Әр 

мұғалім өз іс-тәжірибесінде көптеген қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. 

Осы орайда әрбір мұғалім өз білімдерін үнемі жетілдіріп отыруды қажет етеді. 

Білім беру жүйесіндегі  өзгерістер, жаңалықтар ескірген әдіс – тәсілдерге емес, 

жаңа технологияларды меңгеруге, содан ізденуге жол ашып отыр. 

Әлемде таралып жатырған коронавирустық індетке байланысты елімізде 

қашықтан оқу жүйесіне көшті, алдымызда тұрған түрлі кедергілерден өтіп 

дағдылана бастадық. Қашықтан оқудың жақсы тұстары да бар деуге болады. 

Ұстаз, ата-ана, студенттер арасындағы ынтымақтастықты нығайта түсті деп 

ойлаймын. 

Ұстаздар мен  студенттерге: 

 d.sfek.kz Moodle платформасы 

 WhatsApp 

 Telegram 



 Google Mett 

 BiliLand.kz 

 Daryn.online 

 Гугл форма 

 Learning Apps.org 

 ЗУУМ   XXI ғасырдың білім беру платформасы мен әлеуметтік 

желілердің мүмкiндiктeрiн пaйдaлaнa oтырып, бeйнe caбaқтaр, 

прeзeнтaциялaр мeн тaпcырмaлaр aрқылы бiлiм бeрілді. 

Әрбір платформа ұтымды ойластырылған студенттердің тиімді білім 

алуына барлық жағдай жасалған, әрі уақытты да үнемдейсің. Платформаларда 

студенттерге жеке тапсырма беруге немесе топтастырып беруге болады. 

Мысалы Moodle платформасы арқылы мен өз пәнім бойынша оқушыларға кері 

байланыс алуға, сабақта сұрақтарға қысқа жауап беру арқылы сұрақ - жауап 

тапсырмаларын, дәрістерді бердім. Google Classroom,  Learning 

Apps.платформасы арқылы тест тапсырмаларын, сәйкестендіру, көрнекілік 

тапсырмалар даярлауға тиімді және студенттерге смарт құрылғыларына сілтеме 

арқылы жіберіп орындатуға, студенттердің белсенділігін бақылап отыруға 

болады. Гугл презентация, Jamboard арқылы да студенттерге қызықты 

тапсырмалар ұйымдастыруға болады, студенттер өздері өзгертіп, мәлімет 

енгізіп топпен қашықтан отырып орындай алады. 

Химия пәнін саналы түсіну үшін студенттердің танымдық 

қызығушылықтарының пайда болуы маңызды болып табылады. Сабақ кезінде 

оқытушы басқаруымен студенттер тапсырмаларды орындауға ақпарат алу 

жолдарын меңгеріп, артынан оларды қолдана алады. Ақпараттық 

технологияларды қолдану көрнекіліктің, пәнаралық байланыстың жүзеге 

асуына мүмкіндік тудырады. Компьютерді қолдану материалды өңдеу 

жұмысын жеңілдетеді, студенттің химия пәніне деген қызығушылығын, оқуға 

деген ынтасын арттыруға ықпал етіп, әр студент өз – өзін бағалай отырып, 

құзыреттерін арттыруға жол ашады. Әсіресе компьютерлік тестілеудің 

нәтижесінде мониторинг жасау студентке тез шешім қабылдап, ары қарайғы 

оқу үрдісіне өзгеріс жасауға мүмкіндік береді, тест нәтижесі жылдам дайын 

болады, әртүрлі тапсырмаларды ұйымдастыру жеңіл болады, қағаз 

жұмыстарының көлемі азаяды. 

BiliLand.kz платформасынан пән бойынша видео роликтер көрсету, 

сабақты қорытындалау тапсырмаларын орындатуда, виртуалды лаборатория 

жасауда қолданамын. Өзіме өте ыңғайлы платформа. Әсіресе, виртуалды 

лаборторияда тәжірибе орындауға студенттер  қызығушылықпен қатысады. 

Лабораторияда кейде керекті реактивтер болмай қалады, ал виртуалды 

лабораторияда  алдында бәрі дайын, жұмыстың орындалысын ұғып, нәтижесін 

көзімен көреді. Электрондық оқулықтар, ғаламтор арқылы да тәжірибелер 

көрсетіледі. 

Химия сабағында АКТ - ны қолдану келесі жағдайларға мүмкіндік 

береді: 

-Оқытылатын материалды көрнекі, түсінікті және қызықты қылу үшін 



көрнекті және дыбысты мүмкіндіктерді қолдану; 

-Оқу материалына көрнекі суреттерді қосу, яғни оқылып отырған 

құбылысты жан-жақты қарастыру; 

-Қиын және зиянды химиялық эксперименттерді көрсету; 

-Тест жұмысын жүргізу; 

-Өзіндік жұмыстарды өткізу, т.б. [6] 

Сонымен қатар күрделі құбылыстарды түсіндіруде және жаңа 

құбылыстарды ұғыну мен сабақты қорытындылауда PowerPoint, Hot Potatoes  

бағдарламаларын жиі қолданамын. Бұл бағдарламалар студенттердің түрлі 

қабілеттерін ашуға мүмкіндік береді. 

Hot Potatoes – графиктік, мәтін және бейне түріндегі ақпаратты 

пайдаланып интербелсенді тапсырма құруға арналған бағдарлама. 

Оның бөлімдері: 

JCloze - Бос орындарды «сөздер қорында» ұсынылған нұсқалармен толтыру. 

JQuiz - Ұсынылған тізімдер ішінен дұрыс жауаптарды таңдау. 

JMatch - Сәйкес элементтерді біріктіру. 

JMix - Ұсынылған дұрыс жауап нұсқаларын дұрыс ретпен орналастыру. 

JCross – Сөзжұмбақ құрастыру. 

Мұғалімдері үшін арпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігі: 

 студенттің өз бетімен жұмыс істеуіне; 

 уақытын үнемдеуге көмектеседі; 

 білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексереді; 

 қашықтықтан білім алу мүмкіндігі  туындайды; 

 қажетті ақпаратты жедел  алуға  мүмкіндік береді; 

 экономикалық тиімді; 

 іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып 

үйренеді; қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен 

есту мүмкіндіктерін студенттің ой-өрісін, дүниетанымын кеңейтуге де 

ықпалы зор. 

Қорыта айтқанда,оқыту үрдісінің басты мәселелерінің бірі, оқыту 

материалының қабылдау деңгейін қалай көтеруге болады, яғни түсінуді, есте 

сақтауды және алған білімді қолдануды жақсарту болып табылады. Бефельдің 

«Оқыту пирамидасы»» бойынша: Дәріс,оқу -10, Аудио -20, визуалды -30, 

практика - 75 пайызды қабылдайтыны белгілі. Осы орайда көрсетілімнің орны 

ерекше екенін ескерген жөн. [2]  Сондықтан да ақпараттық технологиялар өте 

үлкен көмек көрсетеді, түсіндіруге және ақпаратты белсенді қабылдау үшін 

мультимедиялық орта беріп қана қоймай, студенттердің осы ақпаратты оқып-

үйренуге, өзі шешім қабылдап, өзгерістер енгізуге деген мотивациясын 

жоғарылатады. Мұғалімдерді оқытудың жаңа түрлерін іздеуге, кәсіби 



шеберлікке ынталандырады. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены и проанализированы 

существующие принципы и механизмы работы гражданского общества РК в 

условиях глобальной цифровизации. Определены основные подходы к 

улучшению деятельности гражданского общества в Казахстане. 

Ключевые слова: гражданское общество, цифровизация, НПО, 

партнерство, индексы развития гражданского общества, альтернативный 

мониторинг.  

 

Понимание гражданского общества как «системы внегосударственных 

общественных отношений и институтов, дающей возможность человеку 

реализовать его гражданские права и выражающей различные потребности, 

интересы и ценности членов общества» позволяет определить место и оценить 

роль общественных объединений в формировании «общества граждан» в 

современном государстве [1.89]. 

http://zhanasil.kazjur.kz/


История ХХ века показала, что основные принципы гражданского 

общества - свобода личности, частная собственность и др. - оказались 

жизнеспособнее всех других. Развитие в этот период таких социально-

экономических прав, как право на создание профсоюзов, на ведение 

коллективных переговоров с работодателями, а также развитие государства 

всеобщего благосостояния можно считать новым важным этапом в процессе 

формирования современного гражданского общества, для которого характерен 

высокий уровень социальной интеграции. 

Таким образом, на современном этапе были выработаны следующие 

основные постулаты концепции гражданского общества. 

 

1. Гражданское общество - это общество с развитыми экономическими, 

политическими, правовыми и культурными отношениями между людьми, 

независимое от государства, но взаимодействующее с ним [2.29]. 

2. Гражданское общество - это комплекс добровольно сформировавшихся 

объединений индивидов (семьи, кооперации, ассоциации, хозяйственные 

корпорации, общественные организации, профессиональные, творческие, 

спортивные, конфессиональные и другие объединения, кроме государственных 

и политических структур. 

 

3. Условием возникновения гражданского общества является появление у 

всех граждан общества экономической самостоятельности на базе частной 

собственности. Гражданское общество - это общество цивилизованных 

рыночных отношений. 

 

4. Важной характеристикой гражданского общества является достижение 

высокого уровня самоорганизации и саморегуляции общества. 

 

5. Гражданское общество организуется после разделения сфер влияния 

между государством и гражданином. Сужение тотальной власти государства 

осуществляется через введение неотъемлемых прав человека по определенным 

неполитическим категориям. Категориями неотъемлемых прав считаются 

право на труд (экономика), на национальные культурные ценности (культура), 

на исполнение религиозных обрядов, на свободу обмена информацией, свободу 

самореализации. Все спорные вопросы между гражданами решаются 

независимым судом. 

 

 

Одним из важнейших достижений независимости является 

профессиональное, активное и независимое сообщество неправительственных 



организаций. Это задача, которая все эти 30 лет в поле зрения нашего 

государства. Формирование гражданского общества представляет собой одну 

из важнейших стратегических задач государственной политики, что было 

заложено Елбасы Н. Назарбаевым и постоянно отмечается Главой государства 

К. Токаевым.  

За последние 30 лет сеть неправительственных организаций выросла от 

100 НПО возросла до 22 тысяч.  В стране появились новые и достаточно 

сильные инициативы НПО, большинство из которых функционируют успешно, 

реализуя широкий спектр услуг для общества. В практическом плане 

институты гражданского общества с каждым годом находят свое применение в 

политических, социальных, экономических, культурно-гуманитарных сферах 

жизни государства и общества.  

Любое современное государство нуждается в надежных партнерах 

внутри самого общества, которые способны эффективно содействовать 

решению существующих проблем. Их отсутствие, как известно, исключает 

всякое прогрессивное развитие общества.  

Гражданское общество, как и любой институт требует прежде всего 

законодательного регулирования для обеспечения его деятельности. На 

сегодняшний день принятые основополагающие законы РК в сфере 

гражданского общества — это Законы РК «Об общественных объединениях», 

«О политических партиях», «О профессиональных союзах», «О 

некоммерческих организациях», «О государственном социальном заказе, 

грантах и премиях для неправительственных организаций в РК», «Об 

общественных советах», «О мирных собраниях». Становление гражданского 

общества в стране было отражено в Концепции развития гражданского 

общества в РК на 2006-2011 годы. Она стала основой для совершенствования, 

дальнейшей разработки и принятия законодательных и иных правовых актов, 

нацеленных на создание благоприятных условий для развития институтов 

гражданского общества. Вышеперечисленные документы позволили 

реализовать лучшие практики и внедрить традиции, которые поддерживаются 

на сегодняшний день. Созданы и продолжают совершенствоваться правовые 

основы для деятельности организаций гражданского общества.  

Инициирован ряд изменений в законодательстве, касающихся 

гражданского общества и НПО в частности. Речь идет об изменениях в порядок 

формирования, реализации, мониторинга государственного социального заказа; 

о появлении государственных грантов; о появлении нового института – 

общественных советов; о внедрении стандарта государственного социального 

заказа. Указом Президента утвержден новый стратегический документ, 

определяющий основные направления развития гражданского сектора в 

долгосрочной перспективе — Концепции развития гражданского общества в 

Республике Казахстан [3]. 

 



 

Документ определяет основные задачи и приоритеты в сфере 

взаимодействия гражданского общества и органов власти. В Концепции 

предусмотрены новые подходы по трансформации деятельности гражданского 

сектора. Реализация комплекса мер, заложенных в Концепции, рассчитан до 

2030 года. Реализация Концепции будет строиться на принципах системности, 

последовательности и межведомственного взаимодействия. В этой связи 

Концепция будет реализована в двух этапах: первый этап с 2020-2025 годы и 

второй этап с 2026-2030 годы. В настоящее время Министерством разработан 

План мероприятий по реализации Концепции.  

В Концепции развития гражданского общества выделены 5 ключевых 

направлений. Создание благоприятных условий для развития гражданского 

общества и его институтов, в том числе в общественно-политической сфере. 

Под благоприятными условиями мы подразумеваем на законодательном уровне 

создать необходимые условия для развития и совершенствования деятельности 

НПО. Для реализации данной нормы будет усилена работа по 

совершенствованию законодательных и институциональных основ для 

развития гражданского общества, а также будут проведены работы по 

совершенствованию формы и процедуры участия граждан и институтов 

гражданского общества, в том числе общественных советов, консультативно-

совещательных структур и других каналов обратной связи в принятии 

решений.    

Поддержка и развитие гражданской активности В рамках реализации 

данной задачи будет продолжено системное развитие волонтерства в стране. 

Большой стимул в развитие волонтерского движения, особенно в период 

пандемии, придала инициатива Президента страны, объявившего текущий год 

Годом волонтера. Уже сегодня мы можем наблюдать результаты гражданской 

активности. К примеру, была создана инфраструктура волонтерства в лице 

Республиканского фронт-офиса «Біргеміз» и 17 региональных фронт-офисов по 

принципу единой вертикали с регионального до республиканского уровня, 

открыты «горячие линии», запущена онлайн-платформа Qazvolunteer.kz, где 

зарегистрировано более 45 тысяч волонтеров, 3063 организаций и 977 

проектов. Волонтерами оказывается точечная помощь. В период пандемии 

волонтерами была оказана помощь более 1 млн граждан, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.  

Проектом Плана мероприятий по реализации вышеуказанной Концепции 

предусмотрено развитие механизмов взаимодействия вузов с НПО по вопросам 

повышения потенциала гражданского общества, что позволит повысить 

правовую культуру среди учащихся и участие студенческой молодежи в 

общественной жизни.   Повышение уровня участия граждан и институтов 

гражданского общества в процессе принятия решений и управлении 

государственными делами Впервые за всю историю независимости страны 

будет внедрен институт общественного контроля. Это говорит о высоком 

доверии к институтам гражданского общества.  



Согласно инициативе общественный контроль должен стать 

альтернативой государственному. Министерством разрабатывается 

законопроект «Об общественном контроле», который бурно обсуждается на 

многих площадках и это радует. Необходимо понимать, что общественный 

контроль — это инструмент, который напрямую будет влиять на 

транспарентность государственного и квазигосударственного сектора страны. 

Кроме того, на рассмотрении Парламента РК находится проект Закона РК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по 

вопросам информации». Новеллы проекта Закона будут способствовать 

повышению информационной открытости и доступности государственных 

органов и других обладателей, что является важным переходом к концепции 

«Слышащего государства». Вместе с тем, на основе рекомендаций НПО, 

международных экспертов, в том числе ОЭСР, разработан законопроект «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов», 

планируется усиление статуса общественных советов путем внедрения его в 

квазигосударственный сектор.  

На сегодняшний день общественные советы имеются во всех 

государственных органах. Анализ показывает активизацию НПО в структуре 

общественных советов, на 10% увеличилась доля НПО в составах 

общественных советов.    Укрепление потенциала институтов гражданского 

общества В рамках данной задачи будут приняты меры по профессионализации 

НПО. В настоящее время в стране отсутствуют системное специализированное 

образование и программы повышения квалификации для представителей НПО. 

Вместе с тем, повышение конкурентоспособности НПО, диверсификации 

источников его финансирования, включая развитие социального 

предпринимательства среди НПО будет способствовать устойчивости 

«третьего» сектора.  

В этой связи Министерством запущен проект «Академия НПО», целью 

которого станет профессионализация деятельности НПО. Это первый 

систематизированный курс необходимых правовых и управленческих знаний 

для руководителей НПО Казахстана. Наша главная задача – создание 

казахстанской платформы для организации дистанционного и мобильного 

обучения представителей НПО, а также развитие профессиональных навыков 

общественных объединений.    

 

Вовлечение гражданского общества в процесс имплементации в 

Казахстане ЦУР ООН В рамках проекта Плана на первом этапе предусмотрена 

организация общественного мониторинга реализации Целей устойчивого 



развития с участием организаций гражданского общества. В целом, по итогам 

реализации Концепции ожидается рост участия граждан в работе институтов 

гражданского общества, увеличение числа граждан, занятых в гражданском 

секторе и повышение уровня доверия к институтам гражданского общества со 

стороны различных социальных групп. Безусловно, качественная реализация 

поставленных задач позволят вывести гражданское общество на новый уровень 

развития и даст возможность более тесному конструктивному диалогу. 

Основной формой сотрудничества между неправительственными 

организациями и государственными органами является реализация социально 

значимых проектов в рамках государственного социального заказа, перечень 

которых формируется с учетом основных направлений государственных 

программ, международного опыта, а также предложений, поступающих 

непосредственно от неправительственных организаций. Инструментами 

финансовой поддержки институтов гражданского общества также являются 

государственные премии и грантовое финансирование. Государственной 

поддержки НПО в виде премий в этом году удостоились 38 НПО на общую 

сумму 83 млн 340 тыс. тенге. Финансирование проектов НПО увеличился с 

миллиона до 27 млрд тенге. В этой связи нами предпринимаются эффективные 

меры по установлению партнерских отношений со всеми субъектами 

гражданского общества, вовлечению их к решению актуальных проблем города 

[3] 
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Цифрлық сауаттылық –бүгінгі заман талабы 

Слямханов Нұрлан Мұратханұлы 



КМҚК «Рымбек Байсейітов атындағы Семей 

 қаржы-экономикалық колледжі» жалпы білім  

беретін пәндер оқытушысы 

 

Аннотация: Цифрлық трансформациялау идеясын әлемдік тренд деуге болады. 

Цифрлық технологиялар көптеген елдердің экономикасын дамытуда маңызды 

рөлге ие. ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры екені белгілі. Ақпараттандыру 

технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің болашағы – жас ұрпаққа заман 

талабына сай білім беріп, жан-жақты дамуына ықпал ету мұғалімнен 

шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді. Компьютер және 

ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының 

жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен 

заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде – өздерінің кәсіби 

потенциалдарының қалыптасуына жол ашатындығы және білімнің жетілуі 

сөзсіз. 

 

Цифрлық сауаттылық – цифрлық  технологияларды және интернет 

ресурстарын қауіпсіз және тиімді пайдалану үшін қажет білім мен 

дағдылардың жиынтығы.Цифрлық технология қоғам өміріне әсерін молынан 

тигізуде. Соның нәтижесінде денсаулық сақтау мен білім беру, қала тіршілігі, 

жалпы адамның күнделікті өмірі айтарлықтай өзгеріп, жаңа сипатқа ие 

болуда. Олар қазірдің өзінде біз тамсанып айта беретін ақпараттық 

технологиялардың өзін жолда қалдыра бастады.Расымен де, адамзат қауымы 

жыл санап емес, ай санап, тіпті апта мен күн санап цифрландыру заманының 

сиқырлы әлеміне еніп барады.  

«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында 

халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру кезеңі бастау алып, еліміздегі 

барлық саладағы жұмыс істейтін халық толығымен ақпараттық 

технологияларды игеруде.  

ХХІ ғасырға лайықты ізгі қасиеттерге ие болу – бүгінгі таңдағы әрбір жеке 

тұлғаның алдында тұрған асыл міндет. Қазіргі кезде адамның кәсіби 

шеберлігіне, білім өрісіне, зиялылық және танымдылық деңгейіне жаңа 

технология дәуірінің өзі биік талаптар қойып отыр. Өткеннен сабақ ала 

отырып, болашақтың қоржынына өзіміздің халықтық қасиетімізбен, жаңарған 

болмысымызбен, терең ой-санамыз және сапалы дүниелерімізбен үлес қосу – 

жаһандану кезеңінің табалдырығында тұрған біздер үшін аса маңызды іс. 

Елбасының сөзімен айтқанда, «Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – 

біздің қанымызда бар қасиет». 

Заманауи технологиялар біздің өмірімізге тұрақты түрде енгізілуде, 

«Цифрлік» тұжырымдамасын тек ғылыми конференцияларда ғана емес, 

күнделікті өмірде де жиі кездесетін болдық. Цифрландыру үрдісі, мінсіз білім 

беру үдерісі мен сапасына әсер етеді. Оқу үрдісінде компьютер оқып-



үйрену нысаны ретінде, сонымен бірге оқыту, тәрбиелеу, дамыту мен 

оқытудың мазмұнын меңгеруді диагностикалау құралы ретінде әрекет етеді. 

Мұның өзі ақпараттық технологияларды пайдаланудың екі бағыты бар 

екендігін анықтауға мүмкіндік береді. Бірінші бағыт тұрғысынан алып 

қарасақ, ақпараттық технологиялар білім, білік, дағдыны игеру үшін қажетті 

ресурс болып табылып, оқушылардың саналы тәрбие, сапалы білім алуына 

жағдай жасайды, ал екінші бағыт тұрғысында ақпараттық технологиялар оқу-

тәрбие үрдісін ұйымдастыру тиімділігін арттырудың қуатты құралы болып 

табылады. 

Бұл технологияның өзектілігі қоғамның ақпараттандыру жылдамдығының 

артуымен сипатталады. Жаңа ақпараттық технологияны пайдалану білім 

мазмұнын жаңартумен, ақпараттық ортаны қалыптастыруымен, сондай-ақ 

сапалы білім беру мүмкіндігінің жоғары болуымен ерекшеленеді.Соңғы 

кезеңде қазіргі заманғы педагогикалық ғылым мен практика түбегейлі 

өзгерістерге ұшырауда. Соның ішінде оқыту үрдісі ақпараттық – 

коммуникациялық жағдайларда жаңа көрініс алу жолында басқаша жаңалаған 

жолмен ХХІ ғасыр талаптарына сай білгір, уақытты үнемдей алатын тұлғаны 

қалыптастыруға бағытталады. 

Ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің 

болашағы – жас ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жан-жақты дамуына 

ықпал ету мұғалімнен шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді. 

Компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту 

процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік 

байланыстар мен заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде – өздерінің кәсіби 

потенциалдарының қалыптасуына жол ашады. Бүгінгі таңдағы ақпараттық 

қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын және 

компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайды. 

Қазіргі білім беру жүйесінің ажырамас бөлігі дамыған цифрлық 

инфрақұрылым болып табылады. Сондықтан білім беру ұйымдарында ІТ-

инфрақұрылымды, цифрлық білім беру ресурстарын, ашық онлайн-курстардың 

желілері мен платформаларын дамыту, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді 

автоматтандыру жұмыстары іске асырылуда.  

Білімді ақпараттандырудың негізгі мақсаты – «оқушыларды ақпараттық 

қоғам жағдайында тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби салалардың іс-әрекетіне 

толық, тиімді араластыру» болып табылады.  

Білім – болашақ бағдары, кез-келген маман даярлайтын оқу орнының 

басты міндеттерінің бірі – жеке тұлғаның құзіреттілігін дамыту. Құзірет - 

оқушының жеке және қоғам талаптарын қанағаттандыру  мақсатындағы 

табысты іс-әрекетіне қажетті білім дайындығына әлеуметтік тапсырыс. 

Құзыреттілік – оқушының әрекет тәсілдерін жан-жақты игеруінен көрінетін 

білім нәтижесі. Ақпараттық құзыреттілік – бұл жеке тұлғаның әртүрлі 

ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге асыру және ақпараттық – 

коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті. 

Ақпараттық коммуникациялық технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық 

білім беру жүйесін дамытуға және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға 

енудегі сабақтастыққа қолдану негізгі мәнге ие болып отыр.  



Білім беруді ақпараттандыру, білім салаларының барлық қызметіне 

ақпараттық технологияны енгізу және ұлттық модельді қалыптастыру 

қазақстандық білім беруді сапалы деңгейге көтерудің алғы шарты. 

Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың келешек ұрпақтың жан-

жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына 

жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер 

пайдасы аса мол. Заман ағымына қарай ақпараттық технологияларды қолдану 

айтарлықтай нәтижелер беруде.Білім салаларында бұл бағдарламаны  жүзеге 

асыру және тиімді қолдану бүгінгі таңдағы өзекті мәселесі болып табылады. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар тек білім беруде ғана емес, 

өмірдің барлық саласында, бағыттарында белсенді қолданыста. 

Технологиялардың күн сайын дамып, өзгеріп отырғаны белгілі, сол себептен де 

жаңалықтардан қалмай, барлық білім, ғылым саласындағы тың ізденістер мен 

технологияларды біліп отырудан ұтар мол болмақ. 

Білім саласындағы цифрландырудың ең басты міндеті білім беру сапасын 

арттыру, яғни халықаралық дейгейде әртүрлі салаларда, оның ішінде «жасанды 

интеллект» және «ауқымды деректер» жасау саласында бәсекеге қабілетті Ел 

жастарын дайындау болып табылады. 
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Аннотация. Цифрлік сауаттылық - ақпараттық қоғамдағы қауіпсіздіктің 

негізі, ХХІ ғасырдың ең маңызды білімі, ең негізгі тақырыптарымыздың бірі. 

Цифрлік сауаттылық - бұл адам өмірінің барлық салаларында цифрлік 

технологияларды сенімді, тиімді қолдануға дайындығы және қабілеті. Осы 

технологияны қолдану арқылы халықтың өмір сапасын арттыруға жол ашып 

отыр.  

Түйінді сөздер: цифрлік сауаттылық, білім сферасы, цифрландыру.  

Цифрландыру технологиялары дегеніміз – бұл бұрын-соңды адамзат 

бастан кешпеген ғажайып әлемнің жаңа құралдары. Расымен де, адамзат 

қауымы жыл санап емес, ай санап, тіпті апта мен күн санап цифрландыру 

заманының сиқырлы әлеміне еніп барады. Яғни, қазіргі таңда  бұл 

технологиялар жасақталу үстінде. Олар қазірдің өзінде біз тамсанып айта 

беретін ақпараттық технологиялардың өзін жолда қалдыра бастады. 

Бүгінгі таңда тұжырымдамалық түрде білім беру жүйесі негізгі үш бағыт 

бойынша жүргізілуде: білім беру үдерісін цифрландыру, цифрлық білім беру 

контенті, білім беруді басқаруды цифрландыру. Қазақстанда мектептік білім 

беруді цифрландыру оны реформалау үрдісіндегі басты тенденциялардың бірі 

болып табылады. Болашақ мектептерінің көрінісі көбінесе барлық пәндердің 

бұлтты білім беру жүйесіне біртіндеп көшуімен байланысты. Біз онлайн 

оқулықтар мен виртуалды зертханалар туралы, ашық білім беру мазмұны, әрбір 

қатысушыға икемді және жеке көзқарас туралы айтып отырмыз. Үй 

тапсырмаларын оқушылар онлайн режимінде бірге жұмыс істей алады. Мектеп 

кітапханалары ақпараттық және компьютерлік орталықтарға айналды. Оқу 

үрдісі әрбір білім алушының идентификаторымен байланыстырылатын болады, 

бұл бағалау және бағаларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Мектептерді цифрландыру осы үрдіске қатысатын барлық ойыншыларға: 

оқушыларға, олардың ата-аналарына, мұғалімдеріне, білім беру жүйесінің 

әкімшіліктеріне ыңғайлы және тиімді құралдарды жасауды білдіреді. Сонымен 

қатар, оқу үдерісін цифрландыру, адамның адамдық қарым-қатынасының 

оңтайлы теңгерімі және виртуалды ортада нақты және цифрлы әлемді 

синтездеудің бір түрі болып табылатыны маңызды. 

Сонымен қатар халықтың өмір сүру сапасын жақсартатын цифрлық платформа 

құру мақсаты Цифрлік Қазақстан - 2020 Елбасымен ұсынылған бағдарламаны 

жүзеге асыруға белсенді түрде қатысады. 

ХХІ ғасырдың икемділігі мен құзыреттілігіне келсек, олар бастауыш 

мектептен бастап барлық білім беру қызметінде қалыптастырылуы керек. Білім 

беруді цифрландырудың, атап айтқанда жалпы білім беру жүйесінің іске 

асуының кейбір аспектілеріне тоқталайық.Соңғы уақытта жеке тапсырмалардан 

бастап тағайындалған құзыреттерді қалыптастыру үшін толық курстар мен 



модульдерге дейін ашық жалпы білім беру, жалпы дамудың онлайн-

ресурстарын құру және пайдалану үдерісі белсенді түрде жүргізілуде. Онлайн 

курстардың бірыңғай платформасы баршаға ақпараттық ағындарға жылдам 

бейімделуге, ақпаратты бағалауға, ерекше жағдайларда шешімдер қабылдауға, 

бір сөзбен айтқанда, ХХІ ғасырдағы дағдыларды игеруге мүмкіндік береді. 

Халық өмірінің әлеуметтік парадигмасын қайта цифрландыру, ол адамдардың 

ой өрісін кеңейтуге, жаңа білім алу мүмкіндігін ашады. Заманауи білім берудің 

негізгі бағыттарының бірі - желілік қызмет, әлеуметтік желілерді білім беру 

ресурстары ретінде пайдалану және шалғай шеберлік сабақтарын өткізу, 

тренингтер. Желілік технологияларды қолданумен цифрлы білім берудің типтік 

ерекшеліктері - бұл икемділік, ұтқырлық, өндіріс қабілеттілігі, диалогтық және 

интерактивтілік, медиа ағындарды қабылдауға бағдарлау.           

Білім беру ұйымдарын жаппай цифрландырудың маңызы болашақ ұрпақтың 

кез келген салада ақпараттық сауаттылығын арттырып, шеберліктерін шыңдап, 

жан-жақты іскерлігін дамытып, бәсекеге қабілетті етіп, білім кеңістігінде өз 

мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға жағдай жасайды. Сонымен қатар, бұл – 

білім сапасын арттыру, оқыту үдерісін қолжетімді ету, мұғалімдердің, 

оқушылардың, ата-аналардың байланыстарын жеңілдету тұрғысынан да өзекті. 

Цифрландырудағы негізгі мақсат – бәсекеге қабілеттілікті арттыру, халықтың 

өмір сүру сапасын жақсарту, оқу-тәрбие процесін жеделдету және 

жеңілдету, балаларға, ұстаздарға, ата-аналарға жүктемені азайту. Ең бастысы – 

білім беру сапасын арттыру. Біздің балаларымыз халықаралық деңгейде 

әртүрлі салаларда, оның ішінде жасанды интеллект және ауқымды деректер 

жасау саласында бәсекеге қабілетті болуға тиіс.   Мемлекет басшысы атап 

көрсеткендей, елді цифрландыру – бұл мақсат емес, бұл – Қазақстанның 

абсолюттік артықшылыққа қол жеткізу құралы. Бүкіл процесс жүйелілікті, 

реттілікті және кешенді тәсілді талап етеді. 

Білім сферасындағы цифрландырудың ең басты міндеті – білім беру 

сапасын арттыру, яғни халықаралық дейгейде әртүрлі салаларда, оның ішінде 

«жасанды интеллект» және «ауқымды деректер» жасау саласында бәсекеге 

қабілетті Ел жастарын дайындау. Цифрлық білім берудегі әлеуметтік желінің 

алатын орны Заманауи қоғамның тіршілігінде желінің маңызы күннен күнге 

артып отыр.Қазіргі заманғы ұйымдар желілердің білім және инновациялар 

алмасу үдерісінде маңызды екендігін атап көрсетуде. Сондықтан мектептер 

арасындағы ынтымақтастық, мектептерде оқитын оқушылардың ғана емес, 

барлық балалардың мүддесі үшін мектептердің «Білім беру желілеріне» бірігуі 

уақыт өткен сайын маңыз алуда. Цифрлық технология - болашаққа батыл 

қадам. Қазіргі уақытта әрбір адамның заманауи ақпараттық-технологияларды 

пайдалануға мүмкіндігі зор. Мамандардың айтуынша, оның ең сапалысы - 

цифрлы технология. Қай салада болмасын, бұл технология жұмысты 

жеңілдетуге бірден-бір ықпал етіп отыр. Цифрлық технология тек электрондық 
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портал арқылы мемлекеттік қызметтерді пайдалануда ғана емес, тұрғындардың 

бір-бірімен ақпарат алмасуында да таптырмас құрал болып отыр. 

Интернет – бүкіл әлемдегі миллиондаған компьютерлер мен ұялы 

сымтетіктерді бір-бірімен байланыстыратын орасан зор желі. Бұл байланыс 

түрі ХХ ғасырдың аяғында пайда болса да, әлемде зор қарқынмен дамып 

келеді. Цифрлық технологияның мүмкіндігі қызмет көрсету сапасын арттыруға, 

шығындарды төмендетуге және тұрғындар мен бизнеске уақытты 

үнемдеу. Осылайша, мемлекеттік қызмет көрсетудің 80 пайызы электронды 

форматта жүргізілмек. Бұл жыл сайын 40 млн-ға дейін қағаз түріндегі 

анықтаманы қысқартуға және электрондық нұсқадағы қызметтерді жылдам 

алуға, сонымен қатар қаржыны үнемдеуге мүмкіндік бермек. Қашықтан білім 

беру технологиялары оқу сабақтарын «оnline», «offline» режимінде өткізуге 

негізделген. «Оnline» режимінде оқу сабақтары нақты уақыт режимінде 

оқытудың өзара іс-әрекет ету үдерісін қарастырады (бейнеконференция, 

Интернет желісімен хабар алмасу, телефон аппараты арқылы келіссөздер). 

«Оffline» режиміндегі оқу сабақтары оқытушы мен білім алушы арасындағы 

асинхронды тілдесудің (электрондық пошта, кейіннен  қорытынды бақылау 

тапсырумен оқытушының тапсырмасы бойынша білім алушының оқулықпен 

жұмысы) оқу іс-әрекеті процесін қарастырылады. Қашықтан оқыту кезінде 

мұғалімдер цифрлық технологиялардың мүмкіндіктерін барынша пайдаланып, 

жаңа әдістер мен ресурстарды кеңінен қолдануда.  

Білім берудегі бұлттық технологиялар. Шын мәнінде, барлық 

айырмашылық тек деректерді сақтау мен өңдеу әдісінде. Егер барлық 

операциялар сіздің компьютерде орындалса (оның қуатын қолдана отырып), 

онда бұл «бұлт» емес, бірақ егер процесс желідегі серверде орын алса, онда бұл 

әдетте «бұлтты технология» деп аталатын сәнді нәрсе. Басқаша айтқанда, 

бұлтты технологиялар - бұл өз мақсаттарына, міндеттеріне, жобаларына жету 

үшін пайдаланушыға Интернет қызметі ретінде ұсынылатын әр түрлі 

аппараттық құралдар, бағдарламалық қамтамасыз ету, әдістемелер мен 

құралдар. 

Цифрландырудағы негізгі мақсат – бәсекеге қабілеттілікті арттыру, 

халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, оқу-тәрбие процесін жеделдету және 

жеңілдету, балаларға, ұстаздарға, ата-аналарға жүктемені азайту. Ең бастысы – 

білім беру сапасын арттыру. Біздің балаларымыз халықаралық деңгейде әртүрлі 

салаларда, оның ішінде жасанды интеллект және ауқымды деректер жасау 

саласында бәсекеге қабілетті болуға тиіс.   Мемлекет басшысы атап 

көрсеткендей, елді цифрландыру – бұл мақсат емес, бұл – Қазақстанның 

абсолюттік артықшылыққа қол жеткізу құралы. Бүкіл процесс жүйелілікті, 

реттілікті және кешенді тәсілді талап етеді. 
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Білім сферасындағы цифрландырудың ең басты міндеті – білім беру 

сапасын арттыру, яғни халықаралық дейгейде әртүрлі салаларда, оның ішінде 

«жасанды интеллект» және «ауқымды деректер» жасау саласында бәсекеге 

қабілетті Ел жастарын дайындау.  
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ЦИФРЛЫҚ ДӘУІР – ЕЛ КӨРКЕЮІНІҢ КӨРІНІСІ 

 

Нургожанова Арай Серыкжановна 

ШҚО әкімдігі ББ "Құрылыс колледжі" КМҚК,  оқу-өндірістік жұмысы 

бойынша директордың орынбасары, Семей қ., Қазақстан 

 

Аннотация. Баяндамада біріншіден, цифрлық дәуір, цифрлық дәуірдегі 

қоғам, цифрлік дәуірге көшудің ұтымды жақтары жайлы баяндалады. Қоғам 

дамуының әлеуметтік үдерісін басқару үшін адами капиталды дамыту 

қажеттілігі баяндалды. Сонымен қатар автор тарапынан Қазақстан 

Республикасының "Цифрлы Қазақстан" бағдарламасы аясында білім 

жүйесіндегі цифрландыру үрдісінің даму 

бағыттары айқындалып талдауға түсті.  

Түйінді сөздер: «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы, 

цифрлық технология, цифрлы дәуір, білім бәсекесіндегі қабілеттілік, адами 

капитал, цифрлық қоғам. 

Адамзат дамуында түрлі қоғамдық формацияларды басынан кешірді: 

алғашқы құлиеленушілік, аграрлық - индустриалдық, постиндустриалдық және 

тағы да басқа қоғам дамуының сипаттамалары жетерлік. Заманаларды көнертіп, 

енді цифрлы дәуірге қадам бастық. Цифрлық дәуірге көшудің қандай ұтымды 

жақтарын білеміз? 

Бұл жайында тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 

Жолдауында "Біз цифрлы технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа 

индустрияларды өркендетуге тиіспіз. Бұл – маңызды кешенді міндет. Елде 3D-
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принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, цифрлы қызмет көрсету секілді 

денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа да 

перспективалы салаларды дамыту керек. Бұл индустриялар қазірдің өзінде 

дамыған елдердің экономикаларының құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға 

жаңа сапа дарытты", - деген болатын.[1] 

Қазіргі кезде қоғамдағы даму өрісінің кеңеюуі - цифрлық дәуірдің айқын 

белгісі болып табылады. 

Осы орайда Қазақстан үкіметі мен мемлекеттік органдары ұзақ мерзімді 

экономикалық өсімді анықтауда қоғамды ақпараттандырудың және цифрлық 

технологияларды дамытудың маңыздылығын түсіне отырып, осы саланы 

дамытуға мемлекеттік саясатының негізгі бағыттарының бірі ретінде 

қарастырады. 

Қазіргі уақытта халықтың цифрлық сауаттылығын қалыптастыру 

мақсатында "Цифрлы Қазақстан" жобасы елімізде өз жұмысын бастап кетті. 

Жоба бойынша кешенді оқу материалдары әзірленіп, Қазақстанның барлық 

өңірінде халықты оқыту процесі ұйымдастырылып келеді. 

2018-2022 жылдарға арналған "Цифрлы Қазақстан" мемлекеттік 

бағдарламасы бес бағытты қамтиды: 

І. экономика салаларын цифрландыру - бұл бағыт еңбек өнімділігін өсіру 

және капиталдандыруды арттыруды мақсат тұтып, серпінді технологияларды 

пайдалану арқылы экономиканың дәстүрлі салаларын түрлендіруді көздейді. 

 ІІ. «Цифрлы мемлекетке көшу» - бұл бағыт мемлекеттік қызмет көрсету 

саласын жаңа сапаға көрсетуді мақсат етеді; қағаз жүзіндегі жұмыстар 

электронды нұсқаға көшуімен ерекшеленеді 

 ІІІ. «Цифрлы Жібек жолын жүзеге асыру» - бұл бағыт мәліметтерді 

сақтау, беру, және өңдеудің жоғары жылдамдығына қол жеткізуді міндет етеді. 

IV. «Адам капиталын дамыту». Бұл бағыт бойынша «білім 

экономикасына» көшу үшін креативті қоғам құру қолға алынады. 

 V. «Инновациялық экожүйені құру». Бұл бағытқа сәйкес бизнес, ғылыми 

орта және мемлекет арасында тұрақты байланыс орнатылып, технологиялық 

кәсіпкерлік пен инновацияны дамытуға қолайлы жағдай жасау мәселелері 

қаралып отыр. [2] 

Білім беру саласындағы цифрландыру мәселесі "Цифрлы Қазақстан" 

бағдарламасының "Адам капиталын дамыту" бағытына сәйкес келеді.  

Адам капиталын дамыту үшін елімізде заман ағымына сай, бәсекеге 

қабілетті, жаңашылдыққа құмар сапалы кадрларды даярлау басты міндет болып 

табылады. Сол себепті "Цифрлы Қазақстан" бағдарламасында орта, техникалық 

және кәсіби, жоғары білім беруде цифрлық сауаттылықты арттыру шаралары 

қарастырылған: 

1) 3-4 сыныптарда оқуда және күнделікті өмірде ақпараттық 

технологияларды тиімді пайдалану үшін заманауи ақпараттық 

технологиялармен жұмыс істеудің жалпы базалық білімдерін қалыптастыратын 



"Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" пәні енгізілді; 

 2) робототехника шеңберінде бағдарламалаудың жалпы негіздеріне 

үйрететін робототехника бойынша 372 үйірме жұмыс істеуде. [3, 25 бет] 

3)    елде балаларға арналған тегін ІТ-сыныптар ашылып жатыр. жоба 

аясында ел бойынша 1000 сынып ашылып, 150 мың бала бағдарламалау және 

робот техникасының негіздері жайында тереңдетілген білім алады. [4, 1 бет] 

Техникалық және кәсіби, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімде 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша: 

 1) 3 (үш) мамандық базасында студенттерде таңдаған мамандық 

шеңберінде 

іс жүзінде АКТ пайдаланудың базалық білімдерін қалыптастыратын 

"Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" пәні енгізілді; 

 2) техникалық және кәсіби, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімде 

білім беру бағдарламалары үшін негізгі база болатын кәсіби стандарттар 

әзірленуде. 

Сондай-ақ, кәсіби стандарттар мен еңбек нарығының талаптары негізінде 

үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары өзектендіріліп жатыр.  

Сонымен қатар, техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды базалық 

цифрлық дағдыларға үйрету мақсатында "Информатика" пәні енгізілген 

болатын. 

Цифрландыру үрдісі, мінсіз білім беру үдерісі мен сапасына әсер етеді. 

Мектептік білім беру процесіне енгізілген жаңа технологиялар мектеп 

оқушыларын қарапайым лекцияларға қарағанда әлдеқайда көп қызықтыра 

алады. Мәселен, мысалы, Англияның Гранж мектебі мектептің ішіндегі «қала» 

сияқты жасалған. Гранж мектебінде телевизия мен радиостанциялар құрылып, 

балаларға әлем шынайылығындағы жағдайларды түсінуге көмектеседі. Әлемдік 

тәжірибе көрсеткендей, білім беру процесіне цифрландыру жүйесі өте қажет. 

Осылайша, көптеген жоғары оқу орындары білім беру жүйесінің ұзақ мерзімді 

тәжірибесін талдап, осы әдістің артықшылықтарын түсінді. Бұл жүйе білім 

беру сапасын жақсарту, жаңа ақпараттық технологияларды дамыту, заманауи 

қағаз процестерін жеделдету, мекеменің әкімшілік және басқарушы 

қызметкерлеріне қажет. 

Цифрландырудағы негізгі мақсат – бәсекеге қабілеттілікті арттыру, 

халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, оқу-тәрбие процесін жеделдету және 

жеңілдету, балаларға, ұстаздарға, ата-аналарға жүктемені азайту. Ең бастысы – 

білім беру сапасын арттыру. Біздің балаларымыз халықаралық деңгейде әртүрлі 

салаларда, оның ішінде жасанды интеллект және «ауқымды деректер» жасау 

саласында бәсекеге қабілетті болуға тиіс. Елбасы атап көрсеткендей, «елді 

цифрландыру – бұл мақсат емес, бұл – Қазақстанның абсолюттік 

артықшылыққа қол жеткізу құралы». Тұтастай алғанда, бағдарламаның басты 

мақсаты – қазақстандықтардың өмір сапасын арттыру, әрі ұлттық экономиканы 

цифрландыру, ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттырып, халықтың 

әл-ауқатын көтеру болып табылады. 

Қорытынды: 



Сонымен, цифрлы қоғам, адамдардың технологиялық және қаржылық 

сауатты, ақпараттық мәдениетінің жоғары болуын талап етеді. Қазірден бастап, 

білім беру ұйымдарында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, 

цифрлы платформаларды, әлеуметтік желілердің пайдалану мен оның 

мәдениетін, жеке адамның, отбасының қаржылық жоспарын құруды үйрететін 

пәндер қажет. Бұл тек бүгінгі пандемия жағдайындағы қажеттілік қана емес, 

одан кейінгі де өмір салтымыз болғандықтан дайындықты бір минутқа да 

кейінге ысыруға болмайды. 
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Аннотация. Педагог должен научиться управлять деятельностью 

студентов в процессе обучения, а для этого он должен уметь формировать у 

них нужную мотивацию. «Все наши замыслы, все поиски и построения 

превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться». 

(В.А.Сухомлинский) 



Ключевые слова: мотив учения, постановка целей, интерес, 

эмоциональный настрой  активные формы и методы обучения в преподавании 

экономических дисциплин, внеурочные и воспитательные мероприятия. 

Реализация Концептуальных основ воспитания Программы «Рухани 

жаңғыру»  в КГКП «Семейский финансово-экономический колледж имени 

Рымбека  Байсеитова» и в целях успешного воспитательного процесса, по 

моему мнению, необходимы: традиции; ресурсное обеспечение; мотивация; 

стимулирование. Целями среднеспециального образования, которые ставят 

перед колледжем государство, общество и семья, помимо приобретения 

определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и развитие 

потенциала студента, создание благоприятных условий для реализации его 

природных способностей, подготовка к адаптации его в обществе. 

Мотив учения – побудительная причина, внутреннее личностное 

побуждение к действию, осознанная заинтересованность в его совершении. 

Отсутствие мотивации - основная причина учебной не успешности. Но как 

повысить мотивацию студентов, как увлечь их познанием нового? Создание 

оптимальной образовательной среды, мотивирующей студента на учебную 

деятельность и активизирующей труд педагога. Преподаватель должен уметь 

вызвать у студентов это желание, а это значит, что он должен формировать у 

студента соответствующую мотивацию. 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной 

устойчивой мотивации к учебной деятельности являются: содержание учебного 

материала; организация учебной деятельности; коллективные формы учебной 

деятельности; оценка учебной деятельности; стиль педагогической 

деятельности педагога. 

Воспитанию положительной мотивации учения способствуют общая 

атмосфера в колледже; участие студента в коллективных видах деятельности; 

сотрудничество педагога и студента, помощь педагога не в виде прямого 

вмешательства в выполнение задания, а в виде советов; привлечение педагогом 

студентов к оценочной деятельности и формирование у них адекватной 

самооценки. Кроме того, формирование мотивации способствуют 

занимательное изложение, необычная форма преподавания материала, 

вызывающая удивление у студента; эмоциональность речи педагога; 

познавательные игры, ситуация спора и дискуссии; анализ жизненных 

ситуаций; умелое применение педагогом поощрения и порицания. 

Но не надо забывать и о слабоуспевающих студентов. В рамках урока 

осуществляется индивидуальный подход к формированию мотивации 

отстающих студентов. Постановка целей – это направленность студента на 

выполнение отдельных действий, входящих в учебную деятельность. 

Формирование мотивации учения и умения учиться у отстающих студентов 

включает следующие направления: прежде всего восстановление 

положительного отношения к учению, для чего следует начинать с решения 

этими студентами доступных им задач, поддерживающих их уверенность в 

успехе, подкреплять даже маленькие удачи, создавать условия для 



положительных переживаний успеха, интереса, эмоционального настроя, часто 

спрашивать, терпеливо выслушивать.  

Значительное влияние на мотивацию учения и её развитие может 

оказать мы преподаватели, используя в своей работе активные формы и 

методы обучения в преподавании экономических дисциплин.  

Принципы обучения выводились непосредственно из опыта работы 

преподавателей, из наблюдений. На их основе впоследствии формировались те 

или иные правила обучения. Например, «обучай наглядно», «повторение – мать 

учения», или «скажите – забуду, покажите – запомню, вовлеките – пойму» и др. 

Задача педагога, классного руководителя – улучшать эти условия и постоянно 

совершенствовать свое педагогическое мастерство.  

Профессиональное просвещение через проведение преподавателями таких 

нетрадиционных уроков как семинары-исследования, семинары-

конференции, деловые игры, конкурсы, викторины, семинары-практикумы, 

экскурсии, бинарные уроки, уроки дублера. В связи с требованиями 

современного периода применяются проблемные, ситуационные, 

информационные технологии, диспуты, ведь именно при проведении таких 

уроков, развиваются творческие способности обучающихся, инициативность, 

самостоятельность.  

Достаточно ли только одной беседы для того, чтобы получить 

устойчивый результат на длительное время? Нет. Эту работу нужно 

проводить постоянно, сохраняя интерес к профессии. Одна-две фразы на 

уроке в этом направлении создает интерес именно к данному уроку. Умения 

и навыки – не физические предметы, их передать просто нельзя. Они 

возникают, развиваются в результате собственной активности и чтобы 

обеспечить приспособление студентов к действительности, сориентировать к 

жизненным условиям, подготовить к трудовой деятельности, на 

практических занятиях, мною приводятся примеры, обсуждаются, 

анализируются производственные ситуации, где используются знания по 

этому вопросу, то есть побуждаю студентов к потребности в приобретении 

знаний.  

Хочу остановиться на некоторых видах урока: 

Урок - конференция. Как организуются мною такие уроки? Как 

правило, это обобщающий урок. Несколько студентов готовят сообщения по 

отдельным вопросам, которые получают заранее, остальные студенты 

предупреждаются о том, чтобы повторили пройденную тему, просмотрели 

рекомендуемую дополнительную литературу. На уроке студенты 

внимательно слушают товарищей, обсуждают полученную информацию, 

дополняют, затем все получают карточки с проблемными вопросами по этой 

теме. Вопросы подбираются таким образом, чтобы была возможность 

проявить инициативу, самостоятельность, творчество. Данная методика 



подтверждает что, это заставляет студентов мыслить и с интересом взглянуть 

на специальность. 

Деловые игры с элементами состязательности «Экономическое 

кафе», «Знатоки экономики», уроки – конкурсы «Лучший аналитик», 

викторины «АБВГД-ейка», «Финансовые эрудиты». Состязательность это 

важный элемент активности на уроке, более эмоциональная форма 

обобщения пройденного. Огромные затраты времени уходят у преподавателя 

на подготовительную работу и дают положительный результат. О таких 

уроках не скажешь, что это трафарет, шаблон на одну и ту же  тему, можно 

провести совершенно разные уроки в различных группах. Наиболее 

существенным плюсом активных видов уроков является высокая 

работоспособность, стимулирующая умения и навыки студентов по 

дисциплине, формирование правового и социального взгляда, решение 

практических и ситуационных задач.  

Как всегда в группе выделяется часть студентов с наиболее 

устойчивым интересом к учебе с высокой учебной активностью, 

целеустремленностью и желанием самосовершенствоваться. Безусловно, с 

такими студентами работать намного легче, надо помнить, что и у лидеров 

нужно поддерживать интерес. Каким образом? Прежде всего, используя их в 

качестве консультантов или поручения им роли ведущего специалиста в 

практической работе, давать индивидуальные усложненные задания, то есть 

студент должен быть занят на уроке постоянно.  

Особую работу преподавателя должны чувствовать слабоуспевающие 

студенты. Прежде всего, необходимо разобраться в причинах 

отрицательного отношения к учебе. Возможно, это утомляемость, студент не 

может мобилизовать свое внимание на сознательное восприятие нового 

материала, часто отвлекается на уроке, теряет нить объяснений и в конечном 

итоге не понимает суть вопроса. Сталкиваясь с трудностями, сразу же теряет 

интерес к уроку. И если пробелы в знаниях значительны, он вовсе теряет 

интерес к учебе, пропускает занятия и еще больше отстает от сокурсников. 

Конечно, нужно больше обращать внимание на таких обучающихся на уроке, 

постоянно включая их в беседу. 

Какие методы помогут в этом случае? При изложении материала 

повторяю, обобщаю наиболее важные моменты темы. Стараюсь приводить 

примеры наиболее яркие, эмоциональные, это лучше запоминается.  

Например, излагая вопрос - расчет заработной платы привожу не 

просто пример, а обращаюсь к конкретному учащемуся: «Айгерим, к тебе 

обращалась твоя мама с просьбой, сколько ей будет начислена заработная 

плата?». Приводятся разные условия, а она должна выполнить расчет. При 

этом студент дополняет преподавателя, рассказывает о трудовой 



деятельности, зарплате своих родителей. Это вызывает острейший интерес 

всей группы, студенты задают вопросы, разгорается дискуссия и сообща 

приходим к правильному решению. Преподаватель не должен спешить, 

позволяя студентам самим решить эти вопросы.  

Или, например, показываю детскую туфельку и задаю вопрос: «Какие 

затраты несет производство на изготовление этой туфельки?» И когда будут 

названы все затраты ставлю перед студентами  вопрос: «Дайте свое 

определение понятию – «себестоимости продукции»?». То есть от 

абстрактности переходить к конкретным примерам - это усваивается лучше! 

Что нужно сделать, чтобы лучше студенты узнали свою 

профессию? Больший интерес к профессии вызывают встречи со 

специалистами. Например, эффективны экскурсии в централизованные 

бухгалтерии учреждений или проведение урока-экскурсии в бухгалтерии 

колледжа, где расчет, начисление ведутся с помощью компьютеров, где 

наглядно продемонстрируют компьютерный учет в действии. Повышают 

эффективность урока во много раз и обогащают знания студентов 

приглашение заведующего столовой на урок, которая доходчиво 

рассказывает о калькулировании себестоимости и установление цены на 

изготовляемую продукцию. 

Немного об организации самостоятельной деятельности студентов 

на уроках и дома. Очень важно развить интерес и потребность в углублении 

этих знаний, путем самообразования, поощряются творческое отношение к 

учебе. Например: - «Попробуйте подобрать экономические статьи из газет и 

журналов по данной теме».  

Основным источником знаний для студентов, наряду с лекциями, 

становятся учебники, специальные подборки материалов, опорные 

конспекты. В колледже созданы педагогические и материально-технические 

условия, приобретены и имеются авторские электронные учебники. По 

каждой теме имеются разработанные практические задачи, лабораторные 

работы, чтобы работали абсолютно все студенты индивидуально, у нас 

имеются по 6 вариантов всех заданий, лабораторных работ, по некоторым 

темам разработаны 25-30 вариантов - это заставляет студентов работать 

самосознательно, вот здесь их подгонять не надо, чем больше сделают на 

уроке, тем меньше дома. Они могут получить консультацию у 

преподавателя, у старшего специалиста (лидера) из числа наиболее 

подготовленных студентов, работать дома, в кабинете после урока, в 

читальном зале колледжа. Такая форма работы студентам и трудна, и 

интересна - они видят цель. Конечно, преподавателю проверить 25 вариантов 

сложной большой работы  - еще несколько часов дополнительной работы, но 

результат оправдывает затраты времени и дает моральное удовлетворение 



преподавателю. Объем работы максимально приближен к практической 

работе специалиста предприятия. Результаты этой работы будут служить 

серьезным подспорьем при прохождении, написании и защиты отчетов по 

производственной практике.  

По плану цикловой комиссии, планов работы кабинетов, научных 

секций, воспитательной работы, проводятся внеурочные и воспитательные 

мероприятия. Ежемесячно проводятся заседания кружка, где ведутся беседы по 

структуре написания рефератов, о новых принятых нормативно – правовых 

актах, по дискуссионным проблемам экономики, организуются выставки 

творческих работ студентов, изучают углубленно интересующие их вопросы. 

Для активизации познавательной деятельности студентов в рекриации 

оформляется стенгазеты «Проверь свою эрудицию», «Это интересно…». 

Хочется выделить работу с резервом группы, которая повышает качество 

знаний. Это руководство научно-исследовательской работой студентов: 

подготовка студентов-докладчиков на республиканские, областные, городские 

предметные олимпиады и общеколледжскую Байсеитовскую конференции.  

Все внеурочные и воспитательные работы ориентированы на 

реализацию Модели деятельности специалиста, на развитие и формирование 

необходимых качеств молодых специалистов, на повышение качества 

образования. «Спеши сегодня лучше стать, не будешь завтра так страдать», 

- писал немецкий поэт К. Брант. Стремясь  к самосовершенствованию, 

основной целью следует считать, не  только стремление сделать лично себя 

хорошим человеком, а улучшение жизни окружающих  людей. С этой целью, 

поделюсь своим небольшим опытом по проведению тренингов в начале 

изучения предмета, урока, вреурочного, воспитательного мероприятия: 

 Психотренинг «Знакомство». Каждый студент по очереди называет 

свое имя и говорит, что оно означает, кто назвал его этим именем, в честь кого 

и т.д. (5 – 10 минут). Тренинг «Подарки», «Плохо-Хорошо», «Разжимаем 

кулачки…», «Самый, самый…». 

 Для изучения уровня общительности каждого студента, повышение 

тонуса и групповой сплоченности можно провести небольшой прием деловой 

игры: «Комплимент» на 5-10 минут.  Перед игрой делаю комплимент всей 

группе (начинает и задает тон преподаватель). Игра заключается в том, что все 

по очереди говорят своему соседу приятные слова (комплимент). Последний 

комплимент адресуется преподавателю. По итогам игры на взаимопонимание 

сообщаю, что заметила, как изменились отношения в группе. По еле заметным, 

почти неуловимым проявлениям сужу об улучшении отношения студентов 

друг к другу, о возникшей в группе доброжелательности и взаимопомощи 

между студентами, а также между студентами и мною, стремлении понять друг 

друга и т.п. После такого комплимента выражается надежда на то, что все 

студенты доросли до того, чтобы поиграть в игру «Комплимент». 

 При проведении внеурочного мероприятия или учебной практики по 

дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга»: практикума «Учимся 

разрешать конфликты» можно провести следующим образом: использовать 

тесты «Конфликтная ли Вы личность?». После обработки результатов студенты 

описывают на отдельных листочках конфликты, которые произошли с ними 

или и их знакомыми (подписывать листочки не следует). Эти конфликтные 



ситуации будут коллективно проанализированы на практикуме. Студенты сами 

попытаются совместно найти оптимальное решение для каждой конфликтной 

ситуации, при этом используя знания  – это правила разрешения конфликта и 

анализируя типичные ошибки конфликтующего человека. Этим самым, 

формируется критичность, сдержанность, уважение к мнению других, 

внимательность к товарищам по игре; ощущается взаимосвязь участников при 

решении общих задач; развиваются логическое мышление, способность к 

поиску ответов на поставленные вопросы, речь, речевой этикет, умение 

общаться в процессе дискуссии. 

 Основа основ в профессии менеджера, любого делового человека – 

умение влиять на окружающих. Но есть ли у них такая способность, могут ли 

они повести людей за собой, или им надо тщательно развивать эту черту 

характера? Помочь в поисках ответа на этот вопрос призван тест «Умеете ли 

влиять на других?» 

 При изучении межличностных отношений провести исследование в 

группе, выявить неформальных лидеров: Между вами сложились 

определенные личные и деловые отношения, симпатии и антипатии, уважение, 

неуважение друг к другу и т.п. Теперь представьте, что ваша группа начинает 

складываться сначала и каждому из вас представляется возможность, по своему 

желанию, определить состав группы. Кого из членов вашей группы вы по 

своему желанию включили бы в состав новой группы? Вам необходимо 

проранжировать в порядке предпочтения всех студентов своей группы на 

листке бумаги. Под номером 1 – самого предпочитаемого студента, а далее по 

мере убывания». В результате обработки анкет группы (необходимо 

просуммировать номера в списке по каждому студенту в отдельности) будут 

выявлены неформальные лидеры - это те, кто набирает наименьшую сумму. 

Выявление неформалов облегчает работу классного руководителя и 

преподавателя, при организации чего-либо в дальнейшем… 

Таким образом, именно от преподавателя, форм и приёмов его работы, 

содержания учебного материала зависит формирование мотивации учения. 

Считаю, что я и наш коллектив работаем на итог, на Модель специалиста и 

будем работать, совершенствовать свою деятельность в дальнейшем. «Учение, 

лишенное всякого интереса и взятое только силой принуждения, убивает в 

ученике охоту к овладению знаниями. Приохотить ребенка к учению гораздо 

более достойная задача, чем приневолить» - писал К.Д. Ушинский   

Спасибо за внимание! 
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Аннотация. В данной̆ статье рассмотрены и проанализированы задачи 

современного этапа развития информационного общества Рассмотрены 

возможности инновационных технологий. Отмечается отличие 

инновационного образовательного процесса от традиционного. Определены 

основные понятия, что современные образовательные технологии, в первую 

очередь, должны работать на креативное образование, способствуя 

творческому развитию личности каждого обучаемого.  

Ключевые слова: информационное общество, новые технологии, 

информационная интеграция, модернизации образовательного процесса, 

интеллектуальные обучающие системы, составляющая профессиональной 

подготовки. 

 

Актуальной задачей современного этапа развития информационного 

общества является формирование принципиально новой информационной 

культуры. В процессе информатизации общества одно из центральных мест 

должна занимать информатизация образования. Идею разработки новых 

технологий обучения на основе широкой компьютеризации и информатизации 

педагогических систем обусловили такие мировые тенденции, как развитие 

глобальной производственной инфраструктуры, информатизация и 

автоматизация всех отраслей науки, техники и технологий, изменение 

профессиональной структуры общества и мировоззренческих взглядов человека 

на труд, информационная интеграция образования в мировую систему. 

Глобальная цель информатизации образования заключается в радикальном 

повышении эффективности качества образования, соответствующего 

требованиям постиндустриального общества. Глобальная цель является 

многофакторной, включающей в себя целый ряд подцелей: подготовка 



обучаемых к полноценному и эффективному участию во всех сферах 

жизнедеятельности в условиях информационного общества, повышение 

качества образования, увеличение степени доступности образования, 

информационная интеграция национальной системы образования в 

инфраструктуру мирового сообщества. 

Современные образовательные технологии, в первую очередь, должны 

работать на креативное образование, способствуя творческому развитию 

личности каждого обучаемого. 

Активное увеличение объема учебного материала с одновременным 

уменьшением времени на его изучение требует интенсификации процесса 

обучения, что, в свою очередь, обусловливает необходимость поиска 

эффективных путей организации и управления процессом обучения, средств 

контроля усвоения знаний, а также резервов повышения качества обучения. 

Сегодня источником таких резервов является применение в обучении 

инновационных технологий на базе средств мультимедиа и компьютерных 

технологий.  

Умение использовать средства мультимедиа и компьютер – важная 

составляющая профессиональной подготовки и компетентности специалистов 

любой области деятельности. В то же время возможности инновационных 

технологий делают компьютер эффективным средством реализации самого 

обучения. Во многих странах мира компьютеры и средства мультимедиа 

используются достаточно давно, приобретенный ими опыт дает возможность 

не только с разных позиций оценить их достоинства, но и выявить негативные 

стороны, проблемы и эффекты.  

Это связано с появлением компьютеров нового поколения и массовым 

внедрением их в учебные заведения различных типов и уровней аккредитации 

(от общеобразовательных школ до государственных, исследовательских 

институтов и университетов).  

В условиях модернизации образовательного процесса особое значение в 

профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность, 

направленная на внедрение различных педагогических новшеств, которые 

охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации, 

содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность. В то 

же время выявилось, что при использовании компьютерных технологий 

обучения необходимо преодолеть ряд существенных трудностей, среди 

которых – отсутствие достаточного количества подготовленных специалистов 

в области программирования и обслуживания компьютерного оборудования, 

необходимого количества компьютеров, дидактических программ.  

  Отличие инновационного образовательного процесса от традиционного 

заключается в постановке иных целей образования. Это значит, что целями 



образования является не только формирование профессионально-предметных 

компетенций, необходимых для выполнения определенных функций 

профессиональной деятельности и решения профессиональных задач, но и 

информационных компетенций как средств достижения более значимой цели – 

формирования активной, творческой, созидательной личности, умеющей 

применять эти компетенции на практике, т. е. формирование человеческого 

капитала. Человеческий капитал определяется уровнем способностей, знаний, 

умений и навыков студентов, а также степенью их использования в 

последующей профессиональной деятельности. 

Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке 

предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых 

обеспечивает появление действительных инноваций. А именно: 

● научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового 

знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно 

сделать («изобретение»); 

● проектная деятельность, направленная на разработку особого, 

инструментально-технологического знания о том, как на основе научного 

знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, 

что может или должно быть («инновационный проект»); 

● образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие 

субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания 

(опыта) о том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект 

воплотился в практике («реализация»). 

Система информационно-образовательного обеспечения является сейчас 

наиболее важным элементом учебного процесса, а поэтому надо постоянно 

изучать различные аспекты использования современных средств 

инновационных технологий в обучении. Удешевление компьютерной, 

различной мультимедийной (аудио- и видео) техники, компакт-дисков и других 

элементов, необходимых для получения образователь ной информации, 

позволяет разрабатывать принципиально новые подходы к обучению.  

При этом нужно отметить, что современные электронные средства во 

всех видах человеческой деятельности сейчас значительно опережают 

поступления учебных книг в студенческую аудиторию. Следствием этого 

является необходимость создания «без бумажных технологий» в образовании. 

Поэтому проблема методологии и практической разработки современных 

инновационных технологий является приоритетным направлением научно-

педагогической деятельности. Отсюда следует, что речь должна идти о 

комплексном подходе, реализованном с учетом деятельности образовательных 



структур и неразрывно связанном с новыми требованиями внешнего 

окружения, которое формируется инновационным обществом. 

Инноватизация учебного процесса, интеллектуализация деятельности 

того, кто учит, и того, кто учится, развиваются на основе реализации 

возможностей инновационных технологий, объединения их с преимуществами 

индивидуализации и дифференциации обучения, что обеспечивает большую 

эффективность педагогического воздействия 

в учебном процессе.  

Использование информационных технологий на занятиях в колледже 

стало обычным делом для всех преподавателей. Представление лекций с 

компьютерной презентацией, ответы студентов на семинаре, сопровождаемые 

презентацией, студенческая газета, применение специального программного 

обеспечения на занятиях, дает нам видимый эффект повышения 

заинтересованности студентов в учебном процессе и, как следствие – 

повышение качества образования. В настоящее время, в учебных заведениях 

получили широкое применение: 1) компьютерные программы и обучающие 

системы – электронные учебные пособия, тестовые контроли заданий; 2) 

мультимедийные технологии, построенные с применением видеотехники, CD-

ROM, ПЭВМ; 3) интеллектуальные обучающие системы, которые 

специализируются по конкретным областям применения и имеют практическое 

значение как в процессе обучения, так и в учебных исследованиях; 4) 

телекоммуникационные системы, реализующие электронную почту, 

конференции в ЗУМ; 5) электронные библиотеки, электронные библиотеки, 

позволяющие реализовать доступ обучающихся, к мировым информационным 

ресурсам. 5)      электронные библиотеки, позволяющие реализовать доступ 

обучающихся, к мировым информационным ресурсам. Таким образом, 

начинает формироваться новая перспективная предметная область — 

«Информационные технологии в образовании». К этой области относится 

проблематика интеллектуальных обучающих систем, открытого образования, 

дистанционного обучения, информационных образовательных сред. Эта 

область тесно соприкасается, с одной стороны, с педагогическими 

и психологическими проблемами; с другой стороны, с результатами, 

достигнутыми в таких научно-технических направлениях, как 

телекоммуникационные технологии и сети; компьютерные системы обработки, 

визуализации информации и взаимодействия с человеком; искусственный 

интеллект; автоматизированные системы моделирования сложных процессов; 

автоматизированные системы принятия решений, структурного синтеза 

и многие другие. 
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 Развитие современных цифровых технологий непосредственно влияет на все 

сферы жизни человека. Образование также подверглось переосмыслению и 

инновации. Традиционное обучение уже не отвечает всем 

потребностямучащихся и преподавателей. Получение образование необходимо 

было сделать более доступным, технологически развитым, отвечающим 

современным реалиям. Пандемия способствовала интенсивному развитию 

дистанционного образования, что потребовало от учащихся и преподавателей 

освоения новых технологий и программ в короткие сроки. Профессиональное 

обучение не стало исключением. В организациях ТИПО обучается большое 

количество учащихся, все чаще выпускники 9 классов отдают предпочтение 

поступлению в колледжи. Организация онлайн обучения такого большого 

контингента учащихся потребовало быстрых действий и решений от 

руководства колледжей и преподавателей. Рассмотрим основные достоинства и 

недостатки перехода на дистанционное обучение в период пандемии.  

В настоящее время в систему профессионального образования активно 

внедряются дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Они получают 

широкое распространение в силу информатизации современного общества, а 

также доступности широким массам населения с различными потребностями и 

возможностями.Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 

подписал 8 января 2021 года закон "О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

образования". В конце 2020 года депутаты Сената приняли поправки в закон по 

вопросам образования, так как до пандемии процесс дистанционного обучения 

не был законодательно закреплен. В поправках уточняется понятие 

"дистанционное обучение" и определяется порядок его проведения.  

Согласно Закону Об образовании РК дистанционное обучение осуществляется 

в организациях среднего, дополнительного, технического и 

профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского 

образования в порядке, определяемом уполномоченным органом в области 

образования. Дистанционное обучение в сфере начального и среднего 

профессионального образования является прогрессивной формой доставки 

информации с широким использованием информационных технологий. При 

дистанционном обучении обучающийся и преподаватель отделены друг от 

друга в пространстве, но при этом они могут находиться в постоянном 

взаимодействии, созданном с помощью организационно-педагогических 

условий, способствующих успешному обучению. ДО приобретает черты 

универсальной формы подготовки рабочих кадров, ориентированной на 

индивидуальные запросы обучаемого и его специализацию.  



Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Электронное обучение – это реализация образовательных программ с помощью 

электронных технологий. Если раньше мы использовали книги и тетради, то 

теперь чаще используем компьютеры. Современные электронные технологии 

дают больше возможностей проводить не только обычные уроки, но и 

практики, лабораторные занятия, контроль успеваемости, включая проведение 

промежуточных, итоговых и/или государственных аттестаций. Для 

эффективного внедрения электронного образования педагоги будут проходят 

обязательное обучение на курсах повышения квалификации. Рассмотрим 

несколько определений дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие как между 

преподавателем и обучающимися, так и между ними и интерактивным 

источником информационного ресурса (например, Web-сайта или Web-

страницы), отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения), 

осуществляемое в условиях реализации средств ИКТ. 

Дистанционное обучение - эффективный компонент формирования 

современной образовательной среды, так как обеспечивает личностно-

ориентированный, деятельностный и компетентностный подходы к обучению, 

обусловленные живым диалогом и сотворчеством педагога и обучающегося. 

Дистанционное обучение – тип обучения, основанный на образовательном 

взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и обучающихся. 

В последнее время интернет активно вытесняет другие формы дистанционного 

обучения. Это связано с тремя обстоятельствами.Техническое развитие 

интернет - технологий, позволяющих более дешевыми и удобными средствами 

имитировать любую учебную модель, простота подключения к сети интернет, 

относительно низкая стоимость подключения. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся, 

студентам непосредственно по месту жительства или временного их 

пребывания возможности освоения основных и (или) дополнительных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования 

Плюсы дистанционного обучения есть практически на всех этапах 

коммуникации студента с колледжем: 

-удобная система обучения с личным кабинетом; 

-регулярная доступность видеоуроков, лекций, заданий; 

-оперативная связь с преподавателями и тьюторами; 

-работа за личным компьютером в любое комфортное время; 



-отсутствие необходимости в общежитии; 

-индивидуальная программа обучения; 

. 

Основные отличия дистанционного обучения от традиционных форм обучения: 

более высокая динамичность, связанная с гибкостью выбора обучающимися 

учебных дисциплин,курсов;использование всевозможных форм учебно-

методического обеспечения;большой объеме самостоятельной деятельности 

обучающихся; 

приближение потребителей образовательных услуг к среде обучения;  

создание комфортных условий для углубленного изучения конкретных 

проблем, обеспечения альтернативных способов получения информации; 

наличие интерактивной коммуникации. 

          У данного вида обучения существуют свои плюсы и минусы для 

обучающихся. К плюсам дистанционного образования можно отнести обучение 

в индивидуальном темпе,свободу и гибкость обучения, доступность - 

независимость от географического и временного положения обучающегося и 

образовательного учреждения, мобильность, 

технологичность - использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий, 

социальное равноправие - равные возможности получения образования 

независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности обучаемого, творчество студента и 

преподавателя. 

Но существуют и очевидные минусы дистанционной формы образования. 

Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То есть 

все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, 

исключаются. А когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально 

окрасить знания, это значительный минус. 

 Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 

условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, 

а его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

обучающегося. 

Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна 

хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют 

компьютер и выход в Интернет. Нужно отметить, что зачастую учащиеся 

колледжа – это дети из неблагополучных семей, имеющие финансовые и 

другие проблемы.  

        Обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. Личный 

пример преподавателя, живое общение никогда не потеряет своей 

актуальности.  

Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны 

из-за того, что квалифицированных специалистов, способных создавать 

подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много. Напомню, что 

массовое развитие программ дистанционного обучения началось именно в 

период пандемии.  

Отличительной особенностью дистанционного обучения в целом является 

изменение роли преподавателя в учебном процессе, появление нового типа 

преподавателя-тьютора, а также разделение функций преподавателей, 



разрабатывающих учебно-методические материалы, и преподавателей, 

осуществляющих непосредственное руководство обучаемым и проведение 

большей части занятий в очной форме обучения.Данный подход применяют 

образовательные учреждения, реализующие заочную форму обучения, в 

качестве одного из современных направлений совершенствования заочного 

образования.Учебно-методические материалы отличаются принципиальной 

ориентацией на практическую деятельность обучаемых, высокой 

интерактивностью и постоянной актуализацией. 

 В нашем колледже активно развиваются дистанционные технологии в 

обучении. Преподаватели включились в работу в данном направлении, 

размещают свои учебно-методические материалы на официальном сайте 

колледжа, в электронной образовательной среде Moodle, работают в Цифровом 

колледже. Обучающимся открыт доступ ко всем ресурсам, можно найтикурсы 

лекций, методические указания по выполнению практических работ, 

самостоятельных работ, контрольных работ, выполнению курсовых работ. 

Работает электронная библиотека. Каждый студент, зарегистрированный в 

системе, может получать всю необходимую информацию по своей 

образовательной программе. 

       На мой взгляд, дистанционное образование действительно полезный ресурс 

в обучении студентов колледжа. Появление новых технологий обязательно 

должно использоваться в целях обучения и повышения качества образования. 

Игнорирование цифровых технологий при обучении в среднем 

профессиональном обучении неприемлемо.  Но необходимо по возможности 

сочетать данный вид обучения с традиционным. Полностью дистанционное 

образование больше подходит для получения высшего образования, 

повышения квалификации и т.д. Учащиеся колледжа, являющиеся вчерашними 

выпускниками школ, требуют большего контроля за обучением, личного 

участия преподавателей. Сейчас главная задача организаций образования – 

развитие общекультурного уровня обучающихся. Здесь немаловажно личное 

живое общение, наблюдение за студентами. Развитие цифровых технологий 

может быть только вспомогательным инструментов в процессе обучения и 

воспитания.  
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Опыт работы филиала БГЭУ «Минский финансово-экономический 

колледж» по организации профориентационных интернет-викторин среди 

учащихся IX – XI классов учреждений образования Республики Беларусь, 

реализующих образовательные программы базового и общего среднего 

образования, с целью привлечения мотивированных абитуриентов, 

индивидуализации профориентационной работы, личностно-ориентированного 

подхода к выявлению талантливых учащихся, заинтересованных в получении 

экономического образования. 

 

Индивидуализация профориентационной работы, профориентационная 

интернет-викторина, абитуриенты, личностно-ориентированный подход 
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Выбор профессии – непростой и очень ответственный шаг. Работа, 

которая приносит удовлетворение, профессиональный рост, материальный 

достаток, общественное признание – залог успеха в жизни для любого 

человека. Но молодому человеку, не имеющему богатого жизненного опыта, 

сложно сделать свой выбор осознанно. Поэтому представителям учреждений 

среднего специального образования, необходимо помочь выпускникам школ и 

гимназий правильно выбрать будущую профессию.  

Современный этап развития общества требует новых активных форм 

профессионального самоопределения и предполагает личностно-

ориентированные формы профориентационной работы, при которой внимание 

уделяется каждому абитуриенту еще задолго до его поступления в учреждение 

образования [1]. 

Постепенно уходят на второй план Дни открытых дверей в колледжах, 

так как, во-первых, зачастую они проходят в одно и то же время с Днями 



открытых дверей в вузах, во-вторых, абитуриенты предпочитают сначала 

попробовать свои силы в поступлении в университеты, а лишь при 

неблагоприятном исходе, думают о поступлении в колледж, а в-третьих 

абитуриенты, проживающие далеко от г.Минска, вынуждены тратить много 

времени и нести транспортные расходы для посещения подобных мероприятий 

[2]. 

Филиал учреждения образования «Белорусский государственный 

экономический университет» «Минский финансово-экономический колледж» 

реализует образовательные программы среднего специального образования на 

основе базового и общего среднего образования (на базе 11 классов) по 

дневной форме получения образования по экономическим специальностям: 

«Финансы», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 

«Маркетинг», «Экономика и организация производства». 

С целью привлечения на обучение мотивированных абитуриентов, 

индивидуализации профориентационной работы, личностно-ориентированного 

подхода к выявлению талантливых учащихся, заинтересованных в получении 

экономического образования, филиалом БГЭУ «Минский финансово-

экономический колледж» в 2019 была впервые проведена профориентационная 

интернет-викторина среди учащихся IX – XI классов учреждений образования, 

реализующих образовательные программы базового и общего среднего 

образования. Позитивный опыт проведения викторины позволил включить ее 

проведение в План профориентационной работы филиала уже третий год 

подряд. Разработано Положение о порядке проведения викторины.. 

Организаторами интернет-викторины выступают отдел воспитательной 

работы с молодежью, цикловые комиссии филиала. 

Для подготовки и проведения интернет-викторины формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). В состав оргкомитета входят: 

директор филиала, заместитель директора по учебной работе, начальник отдела 

воспитательной работы с молодежью, председатели цикловых комиссий. 

Оргкомитет олимпиады:  

- определяет срок проведения интернет-викторины; 

- информирует учреждения образования о проведении интернет-

викторины;  

- принимает заявки на участие в интернет-викторины; 

- формирует тестовые задания для интернет-викторины; 

- проверяет и оценивает выполнение заданий интернет-викторины; 

- обеспечивает информирование участников интернет-викторины о ее 

результатах; 

- рассматривает обращения участников интернет-викторины; 

- определяет победителей интернет-викторины; 

- доводит результаты интернет-викторины до участников; 

- обеспечивает своевременное освещение проведения интернет-

викторины на сайте филиала; 

- анализирует и обобщает итоги интернет-викторины.  

Интернет-викторина проводится в один этап во втором полугодии 

учебного года. Участие в викторине определяется на основе заявки, 

полученной от учащихся IX – XI классов учреждений образования, 



реализующих образовательные программы базового и общего среднего 

образования. 

Победителями викторины интернет-викторины признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. Победители викторины 

награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. Общеобразовательным 

учреждениям, представители которых приняли участие в викторине, а также 

показали наилучшие результаты, направляются благодарственные письма. 

В подготовке заданий интернет-викторины принимают участие 

преподаватели цикловых комиссий банковских дисциплин и бухгалтерского 

учета; цикловой комиссии финансовых и социально-экономических 

дисциплин, а также цикловой комиссии социально-гуманитарных дисциплин, 

белорусского и иностранных языков.  

Задания в интернет-викторины сгруппированы по блокам. Первый блок 

посвящен экономическим специальностям, так как абитуриенты плохо 

ориентируются в новых профессиях финансов и экономики. 

Второй блок вопросов посвящен финансовой грамотности, так как ее 

основы должен знать и понимать любой современный человек. 

В третьем блоке участникам предлагаются задачи по финансовой 

грамотности. 

В 2020 году был также добавлен четвертый блок с вопросами 

экономической направленности на белорусском языке. 

В 2019 году работа по организации интернет-викторины строилась 

следующим образом. Первоначально направлялись письма в отделы 

образования районов выбранных областей Беларуси с просьбой выслать списки 

участников Республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди 

учащихся X–XI классов учреждений общего среднего образования. 

Далее письма с приглашением принять участие в профориентационной 

интернет-викторине филиала, а также инструкцией по участию в викторине, 

направлялись в школы. В письмах указывались сроки размещения интернет-

викторины на сайте филиала, а также допустимые сроки направления ответов. 

В апреле 2019 года интернет-викториной были охвачены четыре 

области республики: Брестская, Витебская, Могилевская и Минская. 

Показатели участия в интернет-викторине представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели участия в интернет-викторине филиала БГЭУ 

«Минский финансово-экономический колледж» в 2019 году 

Показатель Брестская 

область 

Витебская 

область 

Могилевская 

область 

Минская 

область 

Всего 

Количество 

учащихся, 

принявших участие 

в интернет-

викторине  

24 37 14 29 104 

Количество 

учреждений 

образования, 

принявших участие 

в интернет-

12 22 9 22 65 



викторине 

  В апреле 2020 года организационным комитетом интернет-

викторины филиала было решено не рассылать письма в отделы образования, а 

сразу направлять приглашения в школы. Были направлены письма в школы 

Могилевской, Гомельской, Гродненской областей, поскольку выпускники школ 

и гимназий из этих областей поступают в филиал в наименьшем количестве. 

Показатели участия в интернет-викторине представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели участия в интернет-викторине филиала БГЭУ 

«Минский финансово-экономический колледж» в 2020 году 

Показатель Могилевская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 

Всего 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

интернет-викторине  

86 77 79 242 

Количество учреждений 

образования, 

принявших участие в 

интернет-викторине 

35 35 37 107 

Итоги подводились в течение недели с момента окончания интернет-

викторины. Благодарственные письма участникам и победителям, а также 

памятные подарки победителям направлялись в школы. 

Было трансформировано и подведение итогов интернет-викторины. 

Дипломы участников и победителей были размещены на сайте филиала в 

свободном доступе для скачивания. Таким образом, были сокращены 

организационные расходы на проведение викторины, а также обеспечена 

«прозрачность» подведения итогов и ознакомление участников с ее 

результатами. 

Анализ приема абитуриентов на обучение в филиал в 2019 году 

позволил установить, что 11 учащихся филиала принимали участие в 

проводимой профориентационной интернет-викторине, в 2020 году таких 

учащихся было 8. 

Некоторые школы и гимназии разместили информацию об интернет-

викторине на своем сайте, а это – создание привлекательного образа 

учреждения образования. 

Таким образом, проведение такой формы профориентационной работы в 

филиале как интернет-викторина нацелена на формирование мотивовационной 

основы получения среднего специального образования, содействует 

сознательности в выборе профессии абитуриентом, ориентирована на 

приоритеты интересов личности, позволяет обеспечить равные возможности 

получения профориентационной услуги, независимо от места проживания и 

учебы, пола, национальности, содействует привлечению к обучению 

заинтересованных и способных абитуриентов.  
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КГКП «БИЗНЕСА И СЕРВИСА» УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВКО 

Садиканова А.Б. 

Тема:  Возможности применения цифровых технологий в преподавании 

географии в учреждениях профессионального образования в рамках 

обновленного содержания образования РК. 

 В середине XX века, под цифровыми технологиями понимались те, где 

информация преобразуется в прерывистый (дискретный) набор данных, 

состоящий из 0 (нет сигнала) и 1 (есть сигнал). Их противопоставляли 

аналоговым, где данные — это непрерывный поток электрических ритмов 

разной амплитуды с неограниченным числом значений. 

 Но позже на смену этому пришло другое определение: цифровые 

технологии — это те, где информация «оцифровывается», то есть 

представляется в универсальном цифровом виде. Другой вариант — это все 

технологии, которые позволяют создавать, хранить и распространять данные. В 

свою очередь, аналоговые теперь — это те, где информация не унифицирована, 

а хранится и передается в разных форматах, под каждый тип носителя. К 

примеру, стационарный телефон — это аналоговая технология, а смартфон с 

интернетом — уже цифровая. 

Говоря самым простым языком, к цифровым технологиям относят все то, что 

связано с электронными вычислениями и преобразованием данных: гаджеты, 

электронные устройства, технологии, программы. По сравнению с 

аналоговыми, цифровые технологии лучше подходят для хранения и передачи 

больших массивов данных, обеспечивают высокую скорость вычислений. При 

этом информация передается максимально точно, без искажений. Среди 

главных недостатков — высокая энергоемкость и негативное воздействие на 

климат. 



 Цифровые технологии – залог успешного будущего. Цифровые 

технологии основаны на методах сокращения и методах распространения 

информации, которые являются инструментом, позволяющим получить 

множество различных задач на кратчайших  интервалах. 

  Цифровые технологии являются надежным инструментом быстрого 

самоокупаемости и интенсивного развития сферы знаний 

Цифровые технологии-надежный инструмент развития знаний. Особое 

внимание в стране уделяется вопросам повышения уровня образования и 

подготовки квалифицированных специалистов. 

Все больший рост объема информации общества требует обновления 

содержания образования, внедрения оптимальных методов обучения и 

новейших технологий обучения, адаптации традиционного процесса обучения 

к новым условиям и повышения качества образования на основе накопленного 

опыта. 

В мировой практике цифровое образование является одной из неотъемлемых 

частей современной системы образования. С использованием цифровых 

образовательных ресурсов урока цели и задачи, графический, цифровой, 

языковые видео является эффективным использованием ресурсов, содержащих 

изображение и другую информацию.  

 Основная цель эффективного использования цифровых знаний на уроках 

географии. Способствовать развитию коммуникативных способностей, 

умственных, познавательных и творческих способностей обучающихся через 

формирование у них навыков работы с данными. 

 Цифровая технология может быть реализована при проведении 

практических работ по географии с использованием видеофрагментов, 

позволяющих увидеть практический опыт создании карт. При этом повышается 

познавательный интерес обучающихся, способность к контролю, умение делать 

выводы о контроле. Также работа в виртуальной лаборатории топографии 

способствует пониманию. 

 Вид цифровых технологий, эффективных для использования в географии 

– это кластер  

 Виды цифровой технологии: 

• Саmtаsiа Studiо бағдарламасы 

• Kahoot қосымшасы  

• iSpring Free Cam бағдарламасы 

• Freemake Video Converter 



•  Работа с обучающимися через установку программы Kahoot в 

организациях общего и среднего образования очень удобна и 

эффективна. Обучающийся сможет освоить современную систему 

тестирования, повысится интерес и мотивация к занятиям. 

 

 Использование этой программы имеет две эффективные стороны: 

- во-первых, между преподавателем и обучающимися устанавливается тесная 

связь 

- во-вторых, возникает конкуренция среди обучающихся, появляется интерес к 

раскрытию новых сведений и тем, предлагая эффективные пути решения. 

 Функции в программе Kahoot. Данная игра содержит множество 

функции, но за основу я применяю 1) 4 варианта ответа; 2) правда или ложь. 

 

 

Диаграмма 1 - Качество применения программы Kahoot 

 В период развития цифровых технологий подготовка современного 

образованного, квалифицированного, профессионально специализированного, 



конкурентоспособного выпускника является одной из важнейших задач, 

поставленных перед колледжами. 

 Особенностью современной системы образования является то, что она не 

только передает знания, но и продвигает непрерывный самостоятельный поиск, 

развивая самообразование. 

Использование цифровой технологии на занятиях географии 

  

- в совершенной интерпретации нового материала 

- в объяснении применения лабораторных работ 

- демонстрация видов опыта с повышенной опасностью 

- при наблюдении и повторении пройденной темы 

- визуальное отображение радиоактивных элементов, которых нет в 

лаборатории 

- визуальное отображение сложных молекулярных структур 

 Интерактивная доска-использование на уроке элементов интерактивной 

доски, умение не только слушать, но и видеть подготовленные специальные 

задания, понимать их в совершенстве. PowerPoint-программа для создания 

интерактивных задач с использованием информации в виде графики, текста и 

видео. 

 Google Classroom - позволяет получать тестовые задания, 

идентификацию, обратную связь, отвечать на вопросы короткими ответами, 

эффективно готовить наглядные задания и отправлять обучающимся ссылки на 

смарт-устройства, отслеживать активность обучающихся. 

 С помощью программы Quiz Maker можно создавать уровневые тесты и 

организовывать короткие, реалистичные и интересные игры. 

 В учреждении у обучающихся 1 курса был проведен анонимный опрос 40 

обучающихся по эффективности использования цифровых технологий в 

преподавании дисциплины «общая и неорганическая химия". Какие конкретно 

программы были представлены в ходе проведения лекций и лабораторных 

занятий и закрепления тем приведены в следующей таблице. 

В опросе, в организации введенных лекций и лабораторных занятий было 

показано, какие виды цифровых технологий были наиболее эффективными для 

вас. 



 

 

Диаграмма 3 - Эффективность программы Саmtаsiа Studiо 

 По данным анкетирования, обучающиеся на уроках географии считают, 

что использование интерактивной доски при объяснении темы новой лекции 

эффективно и визуально легче усвоить материал, отдав на него 70% голосов, 

остальные 30% считают эффективным понимание с помощью программы 

PowerPoint, а с помощью программы Google Jamboard невыгодно понимать 

лекцию. 

 Лабораторных опытов Virtulab.net при этом 85% обучающихся отметили, 

что остальные 15%-через программу Саmtаsiа Studiо. Но при выполнении 

практической работы программа PowerPoint оказывается неэффективной. 

 Утверждая пройденный материал и проверяя уровень знаний, kаhооt 

придерживается мнения, что программа самая простая и очень эффективная в 

экономии времени, и установил на нее 80%. Также Quiz Maker - 15% и Google 

Classroom - 5%. 

 Защита пройденной темы с помощью слайдов с помощью программы 

PowerPoint очень эффективна и понятна, отметили все 100% обучающиеся. 

 Следовательно, если по результатам полученных анкет сопоставить 

данные обучающихся в организациях среднего проффессионального 

образования и вузах, то можно сделать вывод, что обучающимся в 

организациях профессионального образования удобнее пользоваться на уроках 

программой Kаhоt и программой Саmtаsiа Studiо. А учитывая модульную 

кредитную технологию в вузе, здесь в зависимости от формы занятий 

используются различные цифровые технологии, в том числе интерактивная 

доска, Virtulab.net платформа PowerPoint, Саmtаsiа Studiо, Kаhооt, Quiz Maker, 

Google пришла к выводу, что удобнее пользоваться программами Classroom. 

 При этом правильный выбор и использование программ в зависимости от 

характера и цели урока зависит от квалификации преподавателя. 

 Эффективность использования цифровых технологий не только для 

обучающегося, но и для преподавателей, чтобы практиковать самостоятельную 



работу обучающихся, быстро и объективно оценивать знания с помощью 

тестов, находить информацию и экономить время 

 Подводя итоги, необходимо отметить, что использование на уроках 

различных технологий и методов, в том числе цифровых технологий, как в 

организациях среднего образования, так и в вузах при проведении географии не 

только повышает интерес обучающихся к предмету, но и способствует 

продуктивности урока. 

 

 

 

     Білім беру үрдісінде жаңа ииновациялы әдіс-тәсілдер мен АКТ-ны 

қолданудың    тиімділігі 

Болатбекова Қарлығаш Садыковна 

№2Алматы мемлекеттік гуманитарлық-педагогикалық колледжінің оқытушысы  

педагогика магистрі, Алматы, Қазақстан. 

 

                 Аннотация. Бұл мақалада білім беруде жаңа ииновациялы әдіс-

тәсілдер мен АКТ-ны қолданудың тиімділігі көрсетілген. Осы орайда, оқу 

үрдісінде педагогикалық қызметтің басты мақсаты – жаңа педагогикалық 

технологиялар мен ақпаратты-коммуникативті технологиялар және 

инновациялық әдіс-тәсілдерді ұтымды пайдалану. 

Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа инновациялық әдістер мен оқыту 

технологияларын қолдану арқылы, дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап 

оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық 

деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді.  

            Түйінді сөздер: (SMART), дескрипторлар, СТО, АКТ, Блум 

таксономиясы, интербелсенді әдістер: фишбоун, венн диаграммасы, рефлексия 

бессаусақ. 

IT- бағдарламалар: classtools.net/random-name-picker, learningapps.org, 

quizlet.com, /jamboard.google.com. https://classflow.com/ru/ google.com/forms.   

 

Бүгінгі күні біздің қоғамға проблемаларды шеше алатын, шешім қабылдайтын, 

сындарлы ойлайтын, идеялар мен өнімді пікір ұсына алатын және командада, 

топтарда тиімді жұмыс істейтін икемді, креативті және бастамашылық қабілеті 

бар жастар қажет. Күрделілігі күн сайын артып, өзгеріп және тез жетіліп келе 

жатқан, біз өмір сүріп жатқан әлемде «Білімнің болуы» бүгінгі күні жеткілікті 

емес. Адамдардың өмір бойы білім алуын оңтайландыру үшін жастардың жеке 

қабілетін жан-жақты дамытып, оларға жан-жақты білім беру шеңберінде тиімді 

ойлау қабілетін сіңіру қажет екені сөзсіз.   

 Оқытудағы сындарлы тәсіл оқушыларға өз білімдері мен ұстанымдары 

жайында ойланып, тиісті сұрақ қойып, білімін толықтырып, белгілі бір 

тақырыпты оқып-білу кезеңінде өз түсінігін өзгертуге мүмкіндік береді. 

Оқытудың бұл түрінде оқушылар өте маңызды рөл атқарады: олар құрбы-

құрдастарымен әлеуметтік байланыс жасау арқылы белсенді түрде білім 

https://classflow.com/ru/


жинақтайды. Мұғалім оқушылардың оқуына мүмкіндік тудырып, оқу 

материалы және өзге де қажетті құралдармен қамтамасыз етеді, ал оқушылар өз 

кезегінде пән бойынша өз түсініктерін арттыруға ынталы болады.  

Он-лайн оқу - оқу процесінің барлық құрамдас бөліктерін (мақсаты, мазмұны, 

әдістері, ұйымдастыру түрлері, оқу құралдары) көрсететін және ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың ерекше құралдарымен немесе 

интербелсенді әдістерді қарастыратын басқа да құралдармен алыстан жүзеге 

асырылатын мұғалім мен оқушылардың өзара іс-қимылы.  

«Біздің міндетіміз – білім беруді экономикалық өсудің жаңа 

моделінің орталық буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни 

ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау 

қажет.» 

«Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 2017 

жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Президенті Н. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына жолдауы  

Білім беру реформасы табысының басты өлшемі – тиісті білім мен білік алған 

еліміздің кез келген азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын 

маман болатындай деңгейіне көтерілу болып табылады» делінген. Сонымен 

қатар, бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру 

қызметін көрсетуге қол жеткізу қажеттігін баса айтты.  

Қазіргі кезде табысты болу үшін оқушыларға білім қандай қажет болса, 

дағды да сондай қажет деген ойдың жақтастары көбейіп келеді. Бұл 

оқушылардың ақпаратты есте сақтап, алған білімдерін ұғынуын, түсінуін 

және әртүрлі салада қолдана білуін талап етеді. Білімді дәл осылай қолдану 

оқушыларға «ХХІ ғасыр дағдысы» деп жиі айтылып жүрген кең ауқымды 

құзыреттілікті меңгеруге мүмкіндік береді. ХХІ ғасыр дағдылары деген 

ұғымның бірнеше анықтамасы бар. Бұл Бағдарламада Экономикалық 

ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) әзірлеген Құзыреттерді анықтау 

және іріктеу жобасының шеңберінде жасалған құрылым пайдаланылады. 

Бұл ретте құзырет «жай ғана білім мен дағдыдан анағұрлым күрделі. Ол 

белгілі бір жағдайларда психологиялық ресурстарды (оның ішінде 

дағдылар мен өмірлік ұстанымдарын) жұмылдыра және соған сүйене 

отырып, күрделі міндеттерді шеше білу қабілетін қамтиды. Мысалы, тиімді 

қарым-қатынас құру қабілеті жеке адамның тіл білуіне, ақпараттық 

технологиялар саласындағы тәжірибелік дағдыларына және оның 

өзгелермен қарым- қатынас құра алуына сүйенетін құзырет болып 

табылады».[1,2]  

Осы орайда, қашықтан оқытуда педагогикалық қызметтің басты мақсаты – 

жаңа педагогикалық технологиялар мен ақпаратты-коммуникативті 

технологиялар және инновациялық әдіс-тәсілдерді ұтымды пайдалану. 

Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа инновациялық әдістер мен оқыту 

технологияларын қолдану арқылы, дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап 

оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық 

деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді.  

Заман талабына сай білім беру оқушылардың адамгершілік, 

интеллектуалдық дауының жоғары деңгейі мен білімін қамтамасыз етуге 



бағытталған оқытудың үздіксіз үрдісі десек, оның тиімділігі мен сапасын 

арттыру мұғалімнен оқу процесінің ғылыми теорияға негізделген және 

оқушының қабілеті мен бейіміне негізделген оқытудың таңдамалы 

әдістеріне көшуді талап етеді. Ондағы негізгі мақсат оқушыға сапалы білім 

беру болып табылады. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа кез келген пәнді 

ұғындырудың тиімді жолы – жаңа технология негіздері, ақпаратты-

коммуникативті технологиялар мен интербелсенді және белсенді оқу 

әдістері болып табылады.[2] 

Қазіргі ақпараттық қоғамда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдануға негізделген ақпараттық процестер өркениеттің дамуының негізгі 

белгілерінің бірі болып табылады. Қоғамды ақпараттандыру үдерісі білім 

берудің сипаты мен мазмұнын өзгерту қажеттілігін тудырып білім беру 

жүйесіне әсер етеді.   

Жоғары компьютерлік технологиялар ғасыры заманауи мұғалімдерге жаңа 

талаптар қояды. Білім беру жүйесі, заман талаптарын ескере отырып, жастарды 

қазіргі қоғамға даярлаудағы өзіндік тәсілдерін оперативті түрде өзгертіп 

отыруы тиіс. Түпкі мақсаты технологияларды пайдалану емес, оқушыларды 

оқытуда ойлау мен дербестікті қолдау және ынталандыру мақсатында сынып 

пен мектеп мәдениетін өзгерту. Сынып мәдениеті өзгерместен тұрып қалмай 

заман талабына бейімделіп дамуына, мұғалімдердің үнемі ізденісте болып 

кәсіби біліктілігін арттырып дамуына қол жеткізу керек. [3]  

Мұғалім АКТ-ны (интерактивті тақта, электронды оқулықтар мен құралдар, 

электрондық, жаттығулар және тестілеу бағдарламалары, виртуалды 

лабораториялар, интерактивті сабақтар, Интернет желісінің білім беру 

ресурстары, бейне және аудиотехника, интерактивті сабақтар, конференциялар, 

қашықтан оқыту сервистері- IT- бағдарламалар: youtube.com/watch, 

classtools.net/random-name-picker, learningapps.org, quizlet.com, 

.google.com/forms.) пайдалану оқушыларды белсенді жұмысқа тартуға 

мүмкіндік беріп, ақпаратты қабылдауын, зейінін жетілдіріп, материалды түсіну 

мен есте сақтауын жақсартатынын, орындалған әрекеттердің нәтижесінің 

көрінісін көрсетіп, қызықты зерттеу жұмыстарын, жобаларды жасауға 

мүмкіндік беретінін білуі тиіс.  

Қашықтан оқуды ұйымдастырудың негізгі кезеңдері қандай? 

1-қадам. Күтілетін нәтижелерді басқару: Сабақтың (SMART )мақсаттары, 

бағалау критерийлері 

2-қадам. Бағалау әдістері: формативті, критериалды 

3-қадам. Оқыту үшін технологиялар мен платформаларды 

таңдау:СТО,АКТ,Блум таксономиясы, модульді-рейтингтік жүйе. 

4-қадам. Инклюзивті оқу ортасын құру 

Химия-биология пәнін оқытуда жаңа технологияларды пайдалану мұғалім үшін 

қандай маңызды болса, оқушы үшін одан да маңызды. Жаңа технологиялар 

оқушылардың білім сапасын арттыруға, өздігінен жұмыс істеу мүмкіндігін 

молайтуға көп көмегін тигізеді. [4] 

Осы тұрғыда, мен өз тәжірибемде сын тұрғысынан ойлау технологиясы мен 

АКТ-ны, Блум таксономиясының модульді-рейтингтік жүйесін кеңінен 

пайдаланамын. Төменде  Ш-13 тобында: Химия пәнінен «Тотығу-

тотықсыздану» тақырыбында СТО, АКТ, Блум таксономиясы, модульді-

рейтингтік жүйе, IT- бағдарламалар: classtools.net/random-name-picker, 



learningapps.org, quizlet.com, .google.com/forms.  синквейн, фишбоун, венн 

диаграммасы, рефлексия бессаусақ – интербелсенді, белсенді  оқу әдістерін 

қолданып өткізген онлайн сабағымды ұсынамын.  

Сабақ мақсаттары (SMART) 

(Өлшенетін қол жетімді, Блум таксономиясы бойынша) зат формуласы 

бойынша элементтің тотығу дәрежесін анықтай алу; электронды баланс әдісін 

қолданып тотығу және тотықсыздану теңдеулерін құрастыра алу; 

Бағалау көрсеткіштері(сабақ мақсаттарына сәйкес) 

зат формуласы бойынша элементтің тотығу дәрежесін анықтай алады;  

электронды баланс әдісін қолданып тотығу және тотықсыздану теңдеулерін 

құрастырады. 

Тақырып бойынша алынған теориялық білімдерін тәжірибеде қолданады. 

Білімалушының игеретін кәсіби дағдылары: Блум таксономиясы бойынша  

1-сурет 

    
 

Білімді бағалау түрлері: Формативті бағалау. Критериалды бағалау    

«Ой қозғау» кезеңі. Өтілген материал бойынша білімдерін тексеру.  

Менен-сұрақ, сізден-жылдам жауап»  әдісі. https://www.classtools.net/random-

name-picker/ 

https://quizlet.com/646014699/match 

1.Электрондарын беретін элемент....................................... 

2.Электрондарды қосып алу реакциясы............................. 

3.Электронды қосып алатын элемент.................................. 

4.Тотыққанда тотығу дәрежесі қалай өзгереді.................? 

5.Тотығу-тотықсыздану реакцияларын оңай жолмен теңестіру 

әдісі...........................................................?  

Жауабы:1.Тотықсыздандырғыштар;2.Тотықсыздану; 3.Тотықтырғыштар; 4.Оң 

тотығу дәрежесіне; 5.Электрон-баланс әдісі .  

ІІІ. «Ой толғау»  Бекіту кезеңі  

Блум таксономиясының 6 деңгейі бойынша әр білімалушының қабілетіне 

сәйкес тапсырмалар орындалады.  

Білу - деңгейі.  20 балл Тапсырма №1  

https://www.classtools.net/random-name-picker/ 

Тірек ұғымдарға түсінік беріңдер:  Д/Ж -5балл   

1.Тотығу-тотықсыздану рекциялары деген не? 

2. Тотығу-тотықсыздану процестерінде атомдардың тотығу дәрежелері қалай 

өзгереді? 

3.а) Қандай заттар тек тотықтырғыш. Ә) тек тотықсыздандырғыш ролін 

атқарады? Б) қандай заттар әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш бола 

алады? Мысал келтіріңдер.  

4. Маңызды тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғыштардың формулаларын 

жазып, аттарын атаңдар. 

https://www.classtools.net/random-name-picker/
https://www.classtools.net/random-name-picker/
https://quizlet.com/646014699/match
https://www.classtools.net/random-name-picker/
https://www.classtools.net/random-name-picker/


Дескриптор:  

1. Берілген сұрақтарға  дұрыс, әрі нақты жауаптар береді. Мысал келтіреді..   

Ф.Б. «Смайликтер»  

Түсіну - деңгейі  10 балл. Тапсырма №2  

https://jamboard.google.com/d/12OlHD3Ri6c5610RHOMGVp5tt0h65Wue1Z10-

qgdBs5I/viewer?f=0 осы ссылка бойынша jamboard.google.com интербелсенді 

тақтасында  

Мына заттардағы элементтердің тотығу дәрежелерін табыңдар:  

О2; СО; СО2; НСІ; Ва3N2; N2; V2O5; PCL5; COF2; CuCL2; HNO3; CaSO4; Na3PO4; 

Zn3(PO4)2; KCLO3.  

Дескриптор: 

jamboard.google.com интербелсенді тақтасында  

Мына заттардағы элементтердің тотығу дәрежелерін табады.  

Қолдану деңгейі 20 балл Тапсырма №3  

https://learningapps.org/614229 ссылкасы бойынша  

Реакция теңдеулері берілген,  химиялық реакция типін ажырату, тотығу-

тотықсыздану процестерін анықтау 

Дескриптор: 

1.Реакция теңдеулері бойынша химиялық реакция типін ажыратады. 

 2.Тотығу-тотықсыздану процестерін анықтайды.  

Талдау деңгейі 20 балл Тапсырма №4   

https://classflow.com/ru/ бағдарламасында интербелсенді тақтамен жұмыс жасау.  

«Венн диаграммасы» әдісін қолданып, тотығу- тотықсыздану үрдістеріне 

талдау жасау,  

2-сурет   

 
Дескриптор: 

«Венн диаграммасы» әдісін қолданып, тотығу- тотықсыздану үрдістеріне 

талдау жасайды. 

Жинақтау деңгейі 20 балл Тапсырма №5.  

https://jamboard.google.com/d/12OlHD3Ri6c5610RHOMGVp5tt0h65Wue1Z10-

qgdBs5I/viewer?f=0 ссылкасын ашу, интербелсенді тақтада 

Күрделі реакцияларды теңестіруді электрондық баланс әдісімен жазу, 

құрастыру7  

CuFeS2 + HNO3 = Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2 + H2SO4 + NO   + H2O 

Дескриптор: jamboard.интербелсенді тақтасында 

Күрделі реакцияларды теңестіруді электрондық баланс әдісімен жазады, 

құрастырады.  

А)тотықтырғыш; ә)тотықсыздандырғышты анықтайды.  

Бағалау деңгейі 10 балл Тапсырма №5   

https://docs.google.com/forms/d/1d8A1sPKewTmHPR8PQPYty3InYr0C0_d_Gznz5

C2yShM/edit осы ссылка бойынша «Химиялық реакциялар жіктелуі. ТТР. 

Балқыма электрлизі» тақырыбында  Гугл форма тестін орындау. 

Дескриптор: «Химиялық реакциялар жіктелуі. ТТР. Балқыма электрлизі» 

тақырыбында 

Гугл форма тестін орындайды. 

https://jamboard.google.com/d/12OlHD3Ri6c5610RHOMGVp5tt0h65Wue1Z10-qgdBs5I/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/12OlHD3Ri6c5610RHOMGVp5tt0h65Wue1Z10-qgdBs5I/viewer?f=0
https://learningapps.org/614229
https://classflow.com/ru/
https://jamboard.google.com/d/12OlHD3Ri6c5610RHOMGVp5tt0h65Wue1Z10-qgdBs5I/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/12OlHD3Ri6c5610RHOMGVp5tt0h65Wue1Z10-qgdBs5I/viewer?f=0
https://docs.google.com/forms/d/1d8A1sPKewTmHPR8PQPYty3InYr0C0_d_Gznz5C2yShM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d8A1sPKewTmHPR8PQPYty3InYr0C0_d_Gznz5C2yShM/edit


УІ. Қорытынды. «Фишбоун» әдісін қолданып. ТТР жайлы білімдерін 

қорытындылайды.   

Бағалау. Баға критерийі  

 90 - 100% - 5                                                        

70 – 89% - 4                                                                        

50 – 69% - 3       

 0 – 49% - 2 

Рефлексия. «Бессаусақ» әдісі   

3-сурет 

 1-сұрақ: сабақтан алған әсерің;  

2-сұрақ:бұрыннан білетін ақпаратың;  

3-сұрақ: бүгіннен алған жаңа ақпаратың; 

4-сұрақ: тағы білгің келген ақпарат;  

5-сұрақ: түйінді ойың.  

 

Жаңа технологиялар мен ақпаратты-коммуникативті технологиялар және 

инновациялық әдіс-тәсілдерді сабақта қолдану оқушылардың білім сапасын 

арттырып қана қоймайды, олардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына әсерін 

тигізеді. Оқытушы үшін ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігі: 

 Білім алушының өз бетімен жұмысына;  Уақытын үнемдеуге;  білім-білік 

дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеруде;  қашықтықтан білім алу 

мүмкіндігінің туындауы;  қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;  

экономикалық тиімділігі;  білім алушының ой-өрісін, дүниетанымын 

кеңейтуге де ықпалы зор. Қорыта айтқанда, оқыту процесінің нәтижелі болуы 

оқытушының сабақ беру шеберлігіне, сабағын қызғылықты жүргізіп, зейін 

қойдыра білуіне, оқушылардың өздігінен білім алуға үйренуіне байланысты. 

Қандай да болмасын инновациялық әдіс-тәсілдер әрбір оқушының өз бетімен 

оқып үйренуіне сенімін ұялатып, шығармашылықпен жұмыс істеуіне, 

қорытынды жасай алуына, сөйлеу мәдениетінің өсуіне ықпал етеді, білім 

сапасын арттырады. Дегенмен, мұғалімнің педагогикалық шеберлігі және білім 

беру процесінде АКТ-ны шебер қолдануы оқу-тәрбие жұмысының барлық 

түрлерін оңтайландыруға, оларды оқушы тұлғасын жан-жақты дамыту мен 

жетілдіруге, оның дүниетанымы мен қабілетін қалыптастыруға бағыттауға 

мүмкіндік береді.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы 

использования современных информационных компьютерных технологий во 

время проведения уроков английского языка. 

Ключевые слова. Модернизация, цифровые технологии, компьютерные 

программы, IT инструмент. 

 

Изменения и проблемы инноваций крепко вошли в различные отрасли 

научного знания. Однако до сих пор актуален вопрос о соотношении 

инноваций и традиций в системе образования. [1] С середины 20 века 

образование системы чрезвычайно расширились, и человечество никогда не 

было так высоко образовано, чем сегодня. Страны с формирующейся рыночной 

экономикой и развивающиеся страны теперь также неустанно расширяют свои 

системы образования, рассматривая образования как неотъемлемый компонент 

модернизации и прогресса. Педагоги во всем мире, особенно в развитых в 

таких странах, как США, Великобритания, Австралия и т.д., заменили 80% 

своих учебных пособий и принадлежностей на технологические устройства, 

такие как планшеты для заметок, проекторы и телевизоры для проведения 

уроков. 

Резкое увеличение использования цифровых устройств и интернета с 

повышением уровня образования показывает, что образование имеет значение 

для внедрения цифровых технологий.  

Цифровые технологии действительно обладают огромным потенциалом 

для преобразования практики преподавания и обучения в школах и открытия 

новых горизонтов. Задача достижения этой трансформации больше связана с 

интеграцией новых типов обучения, чем с преодолением технологических 

барьеров. Цифровые технологии могут способствовать: 

● Инновационные педагогические модели, например, основанные на 

играх, онлайн-лабораториях и оценке в реальном времени, которые, как было 

показано, улучшают навыки мышления более высокого порядка и 

концептуальное понимание, а во многих случаях улучшают творческие 

способности, воображение и навыки решения проблем учащихся. 

● Симуляторы, такие как удаленные или виртуальные онлайн-

лаборатории, обеспечивающие относительно недорогой гибкий доступ к 

экспериментальному обучению. 



● Международное сотрудничество, преодоление географических 

барьеров и формальных учебных часов. Это дает студентам возможность 

познакомиться с другими культурами и испытать мультикультурное общение. 

● Формирующее оценивание и оценивание на основе навыков в режиме 

реального времени, что позволяет учителям контролировать процесс обучения 

учащихся и соответствующим образом корректировать свое обучение. Это 

также может способствовать активному участию большего числа студентов в 

обсуждениях в классе. Оценка, поддерживаемая технологиями, позволяет 

контролировать развитие навыков более всесторонним образом, чем это 

возможно без технологий. 

● Электронное обучение, открытые образовательные ресурсы и массовые 

открытые онлайн-курсы, в основном ориентированные на автономных 

учащихся. 

Обучение больше не происходит на местном уровне. Благодаря таким 

приложениям, как Skype, Zoom, Google Hangouts и т.д. преподаватели теперь 

могут проводить свои уроки с помощью сеансов видеозвонков, которые 

экономически эффективны, поскольку не требуют какой-либо инфраструктуры 

для преподавателя и могут быть доступны учащимся из любого места.  

Microsoft предлагает сертифицированные курсы для современных 

преподавателей, чтобы познакомить их с приложением, которое может помочь 

им в создании технически подкованных классов. Программа Microsoft 

Innovative Educator (MIE) Expert - это эксклюзивная программа, созданная для 

признания глобальных провидцев в области образования, которые используют 

технологии, чтобы проложить путь своим сверстникам к эффективному 

использованию технологий для улучшения обучения и результатов учащихся. 

Точно так же Google представила сертифицированного преподавателя 

Google, где кандидат должен сдать определенные экзамены, чтобы получить 

сертификат. Google Certified Educator (GCE) - это программа, разработанная и 

управляемая Google для преподавателей, которые используют G Suite for 

Education в рамках преподавания и обучения студентов. Программа сочетает в 

себе аудиторные занятия с разработанными Google учебными ресурсами и 

экзаменами, ведущими к сертификации. [2] 

Сфера применения компьютера в обучении иностранным языкам 

необычайно широка. Компьютер может быть эффективно использован для 

ознакомления с новым языковым материалом, новыми образцами 

высказываний, а также с деятельностью общения на иностранном языке [3]. На 

этапе тренировки и на этапе применения сформированных знаний, навыков, 

умений компьютер может быть использован в самых разнообразных 

коммуникативных заданиях и ситуациях с учетом личностных особенностей 

обучаемых. 

Специфика предмета английского языка обуславливает активное и 

уместное применение компьютера на уроках. Ведущим компонентом 

содержания обучения английского языка является обучение различным видам 

речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. 

Обучающая компьютерная программа является тренажером, который 

организует самостоятельную работу обучаемого, управляет ею и создает 

условия, при которых учащиеся самостоятельно формируют свои знания, что  

особенно  ценно,  так как знания,  полученные  в готовом  виде,  очень  часто  



не остаются в памяти. Использование компьютеров на уроках английского 

языка - потребность времени [4]. 

В течении недели я провела в двух группах занятие на тему «Describing 

the symptoms of stress and giving advice on how to reduce stress». В группе 

11МЕНр занятие прошло с применением IT технологий, а в группе 11ПОВр 

прошло занятие традиционного формата. Для объяснения и закрепление 

пройденных тем для группы 11 МЕНр были использованы различные аудио-

видеоматериалы, образовательные сайты, приложения learningapps, kahoot. 

Студенты пользовались своими смартфонами, планшетами при выполнении 

заданий. Для второй группы 11 ПОВр я провела занятие зачитывая тему, 

задавая вопросы и записывая задания на доске. Затем после пройденной темы у 

студентов были взяты тесты. После проверки, было замечено, что студенты 

группы 11МЕНр лучше усвоили тему, которому способствовало использование 

IT инструментов. Студенты смогли дать более четкие ответы на вопросы, 

лучше запомнили новые выученные слова. Использование новых технологий 

не только помогло им закрепить знания, но и побудило их искать больше 

информаций в поисковых системах, таких как Google, Wikipedia, Youtube. 

Прослеживается динамику роста качества знаний в группе 11МЕН.  

В качестве рефлексии студенты письменно отвечали на вопросы, 

результаты которых показаны в таблице ниже. 

Из таблицы ясно что, когда педагог использует IT инструменты во время 

занятий, студенты не только хорошо осваивают тему, но и проявляют больше 

активности в различных видах деятельности. Следовательно, современные 

практики передачи образования лучше, чем традиционный подход в 

образовании.   

Повышение уровня компьютерной подготовки обучаемых, увеличение 

количества и расширение разновидностей авторских педагогических 

программных средств, использование новых информационных технологий в 

науке и образовании в целом, являются одним из основных направлений 

совершенствования среднего специального, высшего и послевузовского 

образования в нашей стране. 

 

Таблица 1 – Результаты опроса в группах 

 

 

 
 Группа 11 МЕНр Группа 11ПОВр 

 + - + - 

Интерактивность 20  12 8 

Усвоение 

информации 

18 2 14 6 

Визуально 

приятная 

информация  

20  10 10 

Повышенная 

концентрация во 

время урока 

17 3 15 5 

Положительная 

самооценка  

18 2 12 8 
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ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ АКТ-ИННОВАЦИЯЛАР  

 

Терликбаева Айнур Тулеуовна 

ШҚО әкімдігінің білім басқармасы «Құрылыс колледжі» КМҚК, Семей 

қаласы 

 

Анотация. Берілген баяндамада қазіргі білім берудегі АКТ-

жаңашылдықтары туралы ақпарат берілген. Жаңа ақпараттық-

технологиялардың оқытушыларға заман талабына сай дамуына көмек береді. 

Болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы  әдістемелік 

жаңашылдықтын, өзгерістердің, инновациялық әдістердің  тиімділігі қазіргі 

таңда ХХІ ғасыр жас мамандарына көп орайда дамып, жетілулеріне және 

жақсы маман болуларына ықпалын тигізуде. «Активті экран» кешені туралы 

ақпарат берілген. Google формалар, Zoom  платформасы,  Padlet.com 

бағдарламалары туралы ақпарат берілген. 

Түйін сөздер: Активті экран, потенциал, құзыреттілік, жанашылдық, 

бағдарламалық-теникалық, заманауй технология, ақпараттық, интерактивті, 

компьютер. 

 

 

 

Қазіргі уақытта ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың заманауи 

талаптарға сай дамуы білімді бағалау және пайдалану жүйесін уақытылы 

өзгертіп отыруды талап етеді. 

Болашақ маманның жоғары деңгейдегі маман болып қалыптасуы алдымен 

әр адамның өзіне байланысты, арғартай дамып жетілуіне көмекші құралдар 

жаңа ақпараттық-технологияның дамыған кезіндегі әр-түрлі бағдарламалар, 

платформалар, жаңа үлгіде жасалып шығарылған электронды әр мамандыққа 

сай оқу құралдары, өндірістік оқыту барысында пайдаланатын көрнекі 

автоматтандырылған құрал-жабдықтар т.б болып табылады. 



Білім беру сапасы – қоғамдағы білім беру үрдісінің жағдайын, нәтижесін, 

сондай-ақ жеке тұлғаның кәсіптілігінің қалыптасуы және даму болашағының 

қажеттілігін анықтайтын әлеуметтік категория. Білім беру сапасы білім беру 

мекемелеріндегі жастарды оқыту мен тәрбиелеу қызметтерінің әртүрлі 

көрсеткіштерінің жиынтығы, яғни білім беру мазмұны, оқыту формасы мен 

әдістері бойынша анықталады. Сондықтан педагогика ғылымының ерекшелігі 

де – баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын 

шығаруы болып отыр. 

 ХХІ ғасыр – ғылым мен техниканың дамыған кезеңі. Заман талабына сай 

қазіргі білім жүйесіндегі игі өзгерістер мен жаңалықтар соның нәтижесі. 

Бүгінгі білім беру үрдісінде жаңа ақпараттық технологияны пайдалану және 

оны мақсатты түрде жүзеге асыру – ақпараттық қоғам дәуірінің негізгі көзі. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, 

ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және 

білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау. Оқытудың «жаңа технологияларын 

енгізу, білім беруді ақпараттандыру» - деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту 

міндеттері көрсетілген. Солардың бірі білім беруді ақпаратттандыру 

барысында дидактикалық және оқыту құралы болып компьютер саналады. 

Сондықтан кез келген білім беру саласында мультимедиялық электрондық 

оқыту құралдары барлық пәндерді оқытуға пайдаланады. Осы ретте 

ақпаратттық технологияны пайдаланудың тиімділігін ашып айтуға болады. 

Қазіргі таңда жаңа технологияның жетістіктері интерактивті тақта мен 

электрондық оқулыққа тоқталар болсақ... 

  «Активті экран» кешені білім үрдісінде қолданылатын ақпаратты 

көрсетуге және оны компьютермен басқаруға тағайындалған әмбебап 

интерактивтік жүйе болып табылады. Бағдарламалық-техникалық кешенді 

дидактикалық мақсатта пайдалану барысында олардың негізгі қызметі – жалпы 

ақпаратпен кәсіби біліктілікті жетілдіру бағытында қолданып, сонымен қатар 

бұл құралдың оқушылардың, ойлау және ойын қысқа және түсінікті түрде 

жеткізе білу қабілетін арттырып, өз ойларын жаңа технология құралдары 

көмегімен жүзеге асыруын қалыптастыруды қамтамасыз ете алатыны белгілі 

болды.   

Бағдарламалық-теникалық кешеннің құрамына кіретін интерактивті 

тақтаны оқытушыға сабақты қызықты және динамикалық түрде 

мультимедиалық құралдар көмегімен оқушылардың қызығушылықтарын 

тудыратындай оқуға мүмкіндік беретін визуалды қор деп те атауға болады. 

  Сабақты түсіндіру барысында мұғалім тақта алдында тұрып, бір мезетте 

мәтіндік, аудио, бейне құжаттарды DVD, CD-ROM және Интернет ресурстарын 

қолдана алады. Бұл кезде мұғалім қосымшаны іске қосу, Web-түйін мазмұнын 

қарастыру, ақпарат сақтау, белгі жасау тышқанды ауыстыратын арнайы қалам 

арқылы жазулар жазу және т.б. әрекеттерді жеңіл орындай алады. 

Интерактивті құралдарды сабаққа пайдаланғанда дидактикалық бірнеше 

мәселелерді шешуге көмектеседі: 

-         Пән бойынша базалық білімді меңгерту; 

-         Алған білімді жүйелеу; 

-         Өзін – өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру; 

-         Жалпы оқуға деген ынтасын арттыру; 



-         Оқушыларға оқу материалдарымен өздігінен жұмыс істегенде 

әдістемелік көмек беру. Бұл технологияны оқу материалын хабарлау және 

оқушылардың ақпаратты меңгеруін ұйымдастыру арқылы, көзбен көру жадын 

іске қосқанда арта түсетін қабылдау мүмкіндіктерімен қамтамасыз ететін әдіс 

деп қарауға болады. 

Оқушылардың көпшілігі естігенінің 5% және көргенінің 20% есте 

сақтайтыны белгілі. Аудио және видео ақпаратты бір мезгілде қолдану есте 

сақтауды 40-50% дейін арттырады . 

Қазіргі заман мұғалімнен тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи 

танымдық, педагогикалық – психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық 

білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман ағымына 

сәйкес білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, 

оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан 

болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты 

саналады. 

Жаңа технологияның бізге ұсынып отырған тағы бір жетістігі бұл әрине 

мультимедиялық оқулығымыз - электрондық оқулық. Білім берудің кез келген 

саласында танымдық белсенділікті арттырып, ойлау жүйесін қалыптастыруға 

шығармашылықпен жұмыс істеуге жағдай жасайтын – электрондық оқулық. 

Электрондық оқулықты пайдалану мұғалімнің  ғылыми-әдістемелік 

потенциалын дамытып, оның сабақ үстіндегі еңбегін жеңілдетеді. Оқытудың әр 

сатысында компьютерлік тесттер арқылы оқушыны жекелей бақылауды, 

графикалық бейнелеу, мәтіндері түрінде, мультимедиалық , бейне және дыбыс 

бөлімдерінің бағдарламасы бойынша алатын жаңалықтарды іске асыруға көп 

көмегін тигізеді. Электрондық оқулықтарды қарапайым оқулықтарға қарағанда 

пайдалану ыңғайлы және оларда  өзін-өзі тексеру жүйесі бар.Осы электрондық 

оқулықтың артықшылығы болып табылады. Мұғалім үшін электрондық оқулық 

бұл күнбе-күн дамытылып тұратын ашық түрдегі әдістемелік жүйе, оны әрбір 

оқытушы өз педагогикалық тәжірибесіндегі материалдармен толықтыра 

отырып, ары қарай жетілдіре алады. Мазмұны қиындау бір үлкен тақырыптың 

бөліктерін өткенде қосымша бейнехабар және клиптер қажетті элемент болып 

табылады . Бейнеклиптер уақыт масштабын өзгертуге және көріністерді тез 

және жай түрде көрсетуге пайдалы. Электрондық оқулық таңдап алынған 

хабарды көшіруге мүмкіншілік туғызады. Электрондық оқулық арқылы түрлі 

суреттер, видеокөріністер, дыбыс және музыка тыңдатып көрсетуге болады. 

Бұл әрине, мұғалімнің тақтаға жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, әрі 

әсерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды компьютердің көмегімен оқушыларға 

ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген оқушының құштарлығы оянады. 

Google формалар. 

Бұл форманың білім алушылармен жылдам байланыс орнатып, жауап алуға 

тиімді әрі ыңғайлы. Әсіресе сабақты қайталау үшін қолдансаңыздар болады. 

Сонымен қатар, кері байланыс орнатуға да болады. Мысалы: БББ әдісі, 

синквейн әдісі, бес саусақ әдісі және т.б. 

Тиімділігі:  

 Функциялары оңай орналасқан; 

 Google  аккаунтқа тіркелген барлық қолданушылар  жылдам тіркеле 

алады; 



 Тесттік тапсырмамен қатар, рефлексия, кері байланыс, миға 

шабуылды да ұйымдастыруға болады. 

 Білім алушылардың қызығушылығын оятады. 

Zoom  платформасы  

Қазірде біз басым көпшілігіміз қолданатын платформаның бірі. Бұл 

платформаның көптеген функциялары бар. Әр-түрлі  пәндерде көптеген 

шығармашылық тапсырмалар беріліп, бейнероликтер көрсетіледі. Осы сәттерде 

білім алушылармен пікір алмасу өте маңызды.  Zoom  платформасының чат 

бөлімінде пікір алмасу өте тиімді жолы болып келеді. 

Padlet.com  

Сабақ үшін өте тиімді программа деп білемін. Себебі бұл программада 

көптеген функциялар қамтылған және де көптеген тиімді жақтары бар. 

Тиімділігі:  

 Білім алушының қызығушылығын оятатын  фондар мен белгілер; 

 Бейнероликтер, фотосуреттер, сілтемелер тіркеу функциясы; 

 Пікір алмасу алаңының жеке болуы; 

 Функциялары оңай орналасқан; 

 Google  аккаунтқа тіркелген барлық қолданушылар  жылдам тіркеле 

алады; 

 Бір программада  сабақтың бірнеше бөлімін ұйымдастыруға қолжетімділік.  

Түрлі мақалаларды ескере отырып, қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз 

немесе сырттай оқудан көп айырмашылығы бар оқытудың жаңа, арнайы 

формасы. Ол оқушы мен мұғалімнің, оқушылардың өзара қарым-қатынасының 

өзгеше формасын, өзгеше оқу құралы мен әдістемені, оқытуды 

ұйымдастырудың өзгеше түрін ұсынады. Сонымен қатар оның құрамы кез-

келген оқыту формасында, кез келген оқыту жүйесінде бар компоненттерден, 

оқытудың барлық түрінде, әлеуметтік қажеттілікті өтейтін мақсаттардан; оқу 

орнының түріне қарай қолданыстағы программаларды қамтитын мазмұннан, 

әдістемелерден, ұйымдастыру формасынан, оқу құралдарынан тұрады. 

Біз үшін қашықтықтан оқытудың маңыздылығы – білім берудің біртұтас 

ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру. 

Сонымен қатар әлемдік ақпарат кеңістігіне жол ашып, оқушылардың ғылыми 

және шығармашылық ізденістерін арттырып, білікті маман дайындап, оны өз 

игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ.             

Компьютерлер мен интерактивті тақта оқушылардың тілдік құзіреттілігін, 

шығармашылық потенциалын дамыту құралы ретінде пайдалану 

интеллектуалдық, эстететикалық және ақпараттық сауаттылығын арттыруға 

көмектеседі, ал көрнекі құрал ретінде пайдалану оқу-танымдық үрдіс 

тиімділігін арттырады.    

Болашақ маман даярлауда түрлі ақпараттық –технологияларды сабақ 

барысында пайдалану, әр студенттің білуге деген құштарлығын арттырып, өз 

кәсібін жетік білуге жетелейді және болашақта жақсы маман болып шығуға 

талпындырады. Әр студенттің жақсы маман болып шығуы тікелей ұстазына да 

байланысты, сондықтан сабақ барысында жаңаша технологияларды пайдалану, 

іздену әр оқытушының міндеті деп ойлаймын! 

Біз бейбіт елде, мемлекеттік білімді жетілдіруге аса мән берген елде 

тұрамыз. Жалпы білім берудің мақсаты – терең білімнің, кәсіби дағдылардың 



негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі дамытуға адамгершілік тұрғысынан 

жауапты шешімдерді қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыруға, яғни 

жеке тұлғаны қалыптастыруға негізделген, ақпаратты технологияны терең 

меңгерген, жылдам өзгеріп жататын бүгінгі заманға лайықты, жаңашыл 

тұлғаны қалыптастыру. 

Ақпараттық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, 

іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын 

педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ IT - ОБРАЗОВАНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются цели и перспективы  

информатизации образования. Придается внимание значимости и актуальности 

внедрения инновационных технологий для профессионального и  технического 

образования. Возможности решения  на занятиях во взаимосвязи гуманитарных и 

специальных дисциплин, интеграции профессионально-технического образования. 

Необходимость  изучения интереса обучающихся и степень их владения 

информационно коммуникативными технологиями. 

Внедрение инноваций в образовательный  процесс- это часть нашей 

конкурентноспособности. 

Ключевые слова. Инновация, инновационное занятие, Программа 

«Цифровой Казахстан», компьютериация организаций образования, использования 

ИКТ. 

 

Инновационное занятие - это занятие,    

в результате которого открывается и создается  

что-то новое, собственный продукт. Творчество 

превращается в открытие, а изобретение – в проект.    

Новое мышление субъектов образовательного процесса обусловлено 

модернизацией сознания общества и каждого казахстанца, необходимость 

которого обосновывает Н.А.Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного создания». Согласно программе развития образования Республики 

Казахстан до 2011-2020 годов в организациях образования должна будет 

использоваться система электронного   обучения к 2015 г. – на 50%, а к 2020 г. – на 



90%. Программа «Цифровой Казахстан» - подготовка казахстанцев к жизни в XXI 

веке, это часть нашей конкурентноспособности. 

Значимость обсуждаемой темы актуальна в наши дни. Инновация – это 

внедрение новых форм, способов и умений в сфере обучения, образования и науки. 

В принципе, любое социально-экономическое нововведение, пока оно еще не 

получило массового, серийного распространения, можно считать инновациями.  

Под инновацией в образовании понимается сам процесс освоения какого-

нибудь новшества, творческое осмысление (новой методики, образовательной 

технологии, оригинального способа или подхода). Смысл в том, что в творческом 

процессе новшества принимают участие сами обучающиеся, и с преподавателем 

они соавторы. Деятельность преподавателей и студентов в данной системе, создает 

почву по более широкому применению полученных навыков, благодаря 

инновациям.  

Цели информатизации образования- обеспечение качественно новой модели 

подготовки будущих членов информационного общества, для которых активное 

овладение знаниями, гибкое изменение своих функций в труде, способность к 

человеческой коммуникации, творческое мышление и  планетарное сознание 

станут жизненной необходимостью. Достижение цели обучения опирается на 

потенциальные возможности компьютера. В настоящее время - 

1.Совершенствуется нормативно-правовая база по внедрению ИКТ в учебный 

процесс. 2.Продолжается работа по компьютериации организаций образования, 

подключению к сети Интернет.3.Разрабатываются и внедряются технологии 

дистанционного обучения на всех уровнях образования. 4.Обеспечиваются 

электронными учебниками организации образования в соответствии с 

образовательными программами. 5. Ведется работа по созданию образовательного 

портала, который будет представлять населению единый доступ к 

образовательным информационным ресурсам. 6.Ведётся работа по созданию 

интерактивной информационно- образовательной среды в колледжах Республики 

Казахстан. 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка 

человека как носителя профессии, к жизни в постоянно меняющемся мире. 

Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на 

потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование должно 

развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 

решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в 

норму и форму существования человека и ориентироваться на новейшие 

достижения. Однако само владение персональным компьютером на уровне 

пользователя, ещё не означает умения эффективно использовать компьютер в 

решении педагогических задач.  

     Чтобы скоординировать работу преподавателей в направлении 

эффективного использования ИКТ, мы постарались проанализировать ситуацию, в 

котором приняли участие обучающиеся 1 и 2 курса нашего колледжа. 

(Анкетирование). 

 

 

 

 



Практически все обучающиеся, принявшие участие в анкетировании, 

согласны с необходимостью информатизации образования и понимают 

значимость, происходящих процессов. Вот некоторые результаты, полученные в 

ходе анализа работы. 

34% обучающихся считают, что ИКТ нужны только на отдельных этапах 

учебно-воспитательного процесса. Нужно не всегда или не всем. 

19% , по-прежнему, считают, что овладение ИКТ необходимо 

преподавателям информатики, а на остальных уроках необязательно. 

Анализируя личное отношение обучающихся к изучению и применению 

ИКТ в своей учебной деятельности, мы получили результаты, которые 

представляем вам «Изучение и применение ИКТ обучающимися колледжа». 

(Таблица №1) 

Немаловажным в изучении данного вопроса является выявление причин, 

которые тормозят развитию и внедрению ИКТ и, наоборот, позволяют успешно 

их внедрять. Вот ответы на вопрос «Что необходимо для успешного 

использования ИКТ в образовательном процессе?». Представлены в таблице №2.  

 

 

 

Это позволяет сделать некоторые выводы и определить новые цели и пути 

решения проблем, которые перед нами возникают.  

Итак, мы можем констатировать, что обучающиеся имеют разноуровневую 

подготовку в области владения компьютерной техникой, которая и определяет 

пути их решения. 

1. Необходимость системы непрерывного разноуровневого обучения.  

2.Проблема обучения обучающихся может быть успешно решена при 

наличии развитой информационно- образовательной среды. 

3.Необходимо направленное обучение и преподавателей, и обучающихся 

применению ИКТ в учебном процессе с целью формирования их 

информационной компетентности. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности обучающегося, будущего выпускника по сравнению с традиционной 

системой.  

Применение инновационных технологий в системе образования 

способствует быстрой адаптации выпускника на рабочем месте. Это становится 

возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность не 

известных практике дидактических и воспитательных программ, 

предполагающему снятия педагогического кризиса. Развитие умения 

мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 

информации, формирование творческого, а не шаблонного мышления, развитие 

обучающихся за счет максимального раскрытия их природных способностей, 

используя новейшие достижения науки и практики,- основные цели 

инновационной деятельности. Инновационная деятельность в образовании как 

социально значимой практике, направленной на нравственное 

самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать 

преобразование всех существующих типов практик в обществе. 

Приобретенная квалификация в колледже должна соответствовать 

потребностям рынка труда. Поэтому смысл работы нашего колледжа - 



качественный выпуск конкурентоспособных специалистов, внедрением 

инновационных технологий преподавателями колледжа и личностно -  

ориентированное воспитание обучающихся. 

Актуальной проблемой образования в современном мире является 

воспитание молодого поколения. При работе на компьютере развиваются все 

виды памяти. Компьютер приучает к самообучению и самовоспитанию. 

Использование компьютерной техники дает возможность проявить себя любому. 

При этом формы работы выбирает для себя сам обучающийся. Так, с 

математическими способностями чаще выбирают подготовку презентаций. 

«Гуманитарии» выбирают – работу по составлению сообщений, докладов, 

рефератов с поиском информации, используя ресурсы Интернета. 

Таким образом, применение компьютерных технологий на занятиях 

позволяет с интересом и быстро усваивать больший объем научно-познавательной 

информации, урок становится более интересным и увлекательным, качество 

обучения повышается. 

А значит, информационные технологии позволяют: 

- построить открытую систему образования; 

- изменить организацию процесса обучения обучающихся; 

- рационально организовать познавательную деятельность обучающихся; 

- использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса. 

Внедрение электронной библиотеки «Консультант студента» для колледжей, 

который включает в себя 234 экземпляров учебной литературы и 210 различных 

научных статей на профессиональную тематику, дает возможность обучающимся 

самостоятельно изучать нововведения. 

Использование в учебном процессе анимационных CD дисков на английском 

языке развивает систему понимания необходимости владения английским языком, 

чтобы быть адаптированным в международную систему. Использование 

электронных учебников, интерактивного оборудования, мультимедийных 

комплексов, системы ЛИС (лабораторно информационной службы) расширяет и 

углубляет знания компьютерных технологий. 

Колледж наш не стоит на месте, мы развиваемся, ищем новые подходы, 

ориентируемся на интеграцию в международную систему образования. 

Использование инновационных технологий в соответствии с международными 

стандартами невозможно без сотрудничества и с практическим использованием. 

Участие, в различных международных образовательных проектах, включая 

семинары, конференции, конкурсы, олимпиады создают условия для 

интеграционных процессов. Следует отметить, что это открывает новые горизонты 

для развития качественной системы технического и профессионального 

образования в применении международных стандартов качества. 

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, 

с помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в 

жизнь. Следует отметить некоторые инновационные формы, применяемые на 

современном этапе в колледже во взаимосвязи гуманитарных и специальных 

дисциплин. Максимальное приближение к будущей профессиональной 

деятельности сегодняшних обучающихся. 

Учитывая переход к глобальному информативному обществу и становлению 

знаний об адекватности образования социально-экономическим потребностям 

настоящего и будущего, можно говорить лишь в том случае, если его модернизация 

https://pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


будет основываться не только и не столько на организационных нововведениях, 

сколько на изменениях по существу. В содержании и технологиях подготовки 

кадров, и подготовки научных исследований.  

И так, подводя итог, хочется сделать вывод. Как социальный институт, 

воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны, наше образование должно 

обладать способностью к опережающему развитию, отвечать интересам общества, 

конкретной личности и потенциального работодателя.          

Мы сделали попытку выделить элементы практической деятельности 

обучающихся, которые, на наш взгляд, наиболее полно могут сказать об 

информационной компетентности обучающихся. 

Вывод. Применение новых современных технологий, новых подходов в 

обучении - эффективный путь к достижению проявления интереса ко всем 

предметам, изучаемым в колледже. Уже практика и опыт показывают о 

необходимости интеграции и в воспитании - интегрированные, эмоционально 

насыщенные мероприятия, предполагающие взаимосвязь, в которых есть 

электронные ресурсы, техника, технологии.  

Учитывая перечисленные качества инноваций, преподаватель может 

безошибочно активизировать деятельность обучающихся. Различный подход к 

занятиям, а не однообразный, прежде всего, у обучающихся вызовет интерес к 

урокам, внеклассным занятиям, обучающиеся будут с радостью идти на уроки, так 

как предугадать преподавателя невозможно, побуждается познавательная 

активность. Без развития познавательной активности, умения самостоятельно 

пополнять свои знания нельзя решить задачи по формированию нового человека.  

  Инновационное обучение и внедрение в подготовку специалистов новых 

технологий позволят поднять уровень подготовки специалистов- предметников в 

соответствии с требованиями современной международной практики. «Знание 

только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью 

говорил великий Л.Н.Толстой. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены и проанализированы 

особенности работы с аутентичными видеоматериалами в процессе обучения 

английскому языку. Рассмотрено практическое применение аутентичных 

видеоматериалов на уроках английского языка. Отмечается роль 

аудиовизуальных средств обучения английскому языку в колледже.  
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                                                                        Введение 

      В современном мире английский язык играет большую роль в жизни 

человека. Иностранные языки нужны как основою обмена между людьми 

нашей планеты.  В настоящее время английский язык приобрел статус 

международного языка. Он стал неотъемлемой частью современной культуры, 

а также базовым языком экономики и политики, спорта, образования, 

искусства, туризма, науки. Современный человек обязан владеть языком, хотя 

бы на базовом уровне. Он может понадобиться в любой момент: на отдыхе и на 

работе. По всему миру на английском уже разговаривают более миллиарда 

людей, и их количество увеличивается фантастическими темпами. 

 В нашем колледже английский язык я впервые стала преподавать с 2001-

2002г. в группах разных специальностей. Но я столкнулась с проблемой, что 

многие студенты не хотят изучать английский язык, мотивируя это тем, что им 

язык в будущей работе не понадобится. Таким образом, передо мной встала 

задача не просто обучить английскому языку, но и показать необходимость 

владения лексикой по своей специальности. Обучение английскому языку в 

колледже направлено на то, чтобы поддержать именно профессиональную 

подготовку студентов, помочь им в осознании важности выбранной профессии, 

раскрыть новые возможности применения своих знаний по английскому языку 

в профессиональных целях. Эффективное изучение английского языка требует 

ориентации на важность изучаемого учебного материала перспективу его 

использования на практике и в профессиональной деятельности. Студенты 

должны осознать, для чего им нужен английский язык. Я считаю, что 

дидактическая эффективность, наглядность, простота и профессиональная 

ориентированность материала- главное требование для студента 

агротехнического колледжа.  

 

Задачи, которые мы ставим перед собой, следующие: 



-повышение мотивация английского языка; 

-формирование умений и культуры профессионального общения; 

-развитие умения извлекать нужную информацию; 

-создание лексикона специалиста в профессиональной области; 

-подготовка выпускников к будущей профессиональной деятельности; 

-формирование навыков устной речи; 

-формирование профессиональной компетентности; 

-внедрение информационных технологий в учебный процесс. 

Наш колледж агротехнический. Студенты уже выбрали специальность и 

начинают свою учебную деятельность в соответствии с теми требованиями, 

которые предъявляются обществом к специалистам выбранной ими 

специальности. Это профессионализм, культура, умение работать с людьми в 

команде, использование информационных технологий. 

Программа английского языка в системе профессионального образования 

определяет его назначения- завершить формирования основ владения 

иностранным языком, начатое в средней школе или на первом курсе и заложить 

основы практического владения иностранным языком в своей специальности. С 

этой целью изучение английского языка разделено на две части: первая- 

общеобразовательная, вторая- специальный курс технического английского. 

Современные технические средства обучения выступают хорошими 

помощниками в достижении этих целей. Особое место среди них занимают 

аудиовизуальные средства: кино, видеопрограммы и учебные видеофильмы. В 

условиях современного образовательного пространства концепция 

использования технических средств обучения требует новых подходов 

    Цель моей работы: доказать, что использование аутентичных 

видеоматериалов оказывает положительное влияние на освоение английского 

языка, а также способствует повышению интереса учащихся к его изучению. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

 В ходе практического исследования проверить эффективность 

использования видеоматериалов на уроках английского языка во II 

курсах  

 Разработать методические рекомендации по использованию 

видеоматериалов. 

 

Глава I. Роль аудиовизуальных средств обучения английскому языку в 

колледже 

В современном мире знаний только родного языка недостаточно, поэтому 

все больше внимания уделяется изучению иностранных языков. Иностранный 

язык – обязательный предмет учебного плана, он изучается в течение многих 

лет, требует особой методики и мастерства преподавания от преподавателя, но 

овладение им вне среды языка представляет большую трудность. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования учащихся, 



способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

В целом, политическая, экономическая, научная, спортивная жизнь всего 

мира «протекает» на английском языке. Английский определен официальным и 

рабочим языком Организации Объединенных Наций. Всевозможные саммиты и 

встречи глав государств, подписание законов и указов, переговоры и дебаты – 

все это проводится на английском языке. Международная торговля, работа 

банковской системы, деятельность транспортной системы на суше, на море и в 

воздухе осуществляется на английском языке. Этот язык является живым 

инструментом общения для академиков, докторов наук, ученых всего мира. 

Ведь международные конференции, изучение мирового опыта и обмен 

информацией научных умов происходит лишь с использованием английского 

языка. 

Значение английского языка в современном мире настолько велико, что 

его знание не является привилегией и роскошью. Когда-то и компьютеры, так 

же как мобильные телефоны, могли себе позволить лишь люди определенного 

социального слоя. Сейчас такие вещи являются предметами первой 

необходимости. То же можно сказать и об английском. Его учат все и 

повсеместно: в школах, университетах, на курсах. Немало усилий требуется от 

самого обучаемого, но большая часть отводится роли преподавателя. Для того, 

чтобы сформировать стойкую положительную мотивацию учащихся в 

отношении иностранного языка, чтобы добиться наиболее оптимального 

уровня усвоения учебного материала преподавателю следует использовать 

нестандартные формы работы, включать в процесс обучения новые приемы и 

методы обучения иностранным языкам, обращаться к новым техническим 

средствам обучения. 

Из обширной номенклатуры технических средств обучения самым 

доступным и распространенным, а также универсальным является 

видеотехника, позволяющая использовать одновременно аудирование и 

видеоподдержку учебного материала. Можно отметить, что введение видео в 

процесс обучения меняет характер традиционного урока, делает его более 

живым и интересным. Также применение видео на уроках способствует 

расширению общего кругозора обучающихся, обогащению их языкового запаса 

и страноведческих знаний . 

Урок английского языка как никакой другой позволяет использовать 

наглядные материалы и средства обучения, такие как видеофильмы, 

видеоклипы, карты, картинки, таблицы, схемы, презентации. Следует помнить 

только об одном- все они должны быть аутентичными.В переводе с 

английского «аутентичный» означает естественный. Это термин чаще всего 

используют для характеристики текстов, применяемых на уроке. Аутентичным 

традиционно приятно  считать текст, который не был изначально предназначен 

для учебных целей. Однако понятие « аутентичность» распространяется на 

другие стороны учебного процесса.  



К аутентичным  материалам лингвисты относят: личные письма, 

анекдоты, статьи, отрывки из дневников подростков, рекламы, карты, ярлыки, 

графики и схемы, расписания, кулинарные рецепты, интервью, научно- 

популярные и страноведческие тексты, теле- радиопрограммы и др. 

Преимущества использования аутентичного материла: 

Они интересные стимулирующие; 

их можно отобрать в зависимости от интересов студентов, или могут быть 

отобраны самыми студентами для своих целей; 

аутентичный материал отражает действительное употребление языка в 

культурном контексте. 

Какие же требования должны предъявляться к аутентичным материалам? 

Соответствие речевому опыту в родном и иностранном языках.  

Содержание речевому опыту в родном и иностранном языках. 

Содержание новой и интересной для студентов информации. 

Представление разных форм речи. 

Наличие избыточных элементов информации. 

Естественность представленной в нем ситуации, персонажей и обстоятельств. 

Способность материала вызвать ответный эмоциональный отклик.  

Желательно наличие воспитательной ценности. 

Использование ролевых игр в учебной деятельности также дает широкие 

возможности для активации учебного процесса. 

Известно, что ролевая игра представляет собой условное воспроизведение ее 

участниками реальной практической деятельности людей, создает условия 

реального общения. Создание ситуаций, максимально приближенных к 

естественным (реализация принципа аутентичности общения),- один из 

способов заинтересовать студентов, стимулировать изучение материала, 

активизировать знания типичных особенностей диалогического общения, 

выработать адекватное поведение. Но необходимо помнить, что надо четко 

задавать условия ситуации, иначе студентам будет сложно составлять диалоги. 

Ролевая игра мотивирует речевую деятельность т. к. студенты оказываются 

ситуации, когда актуализируется потребность что-либо сказать, спросить, 

выяснить, доказать. Они наглядно убеждаются в том, что язык можно 

использовать как средство общения. Таким образом они понимают, что лексику 

просто необходимо знать, т.к сказать многое, но как это сделать не зная слов? 

Применение компьютера на занятиях английского языка позволяет 

использовать ресурсы глобальной сети Интернет, где можно найти много 

аутентичной информации на любую тему, (например,по Skype, Facebook, 

Youtube, Zoom, Instagram) В сети Интернет можно найти множество сайтов, 

которые предлагают как теоретические материалы, так и тесты. Это позволяет 

привлечь студентов к изучению языка, обеспечить их активное участие во 

время занятия, закреплять лексический и грамматический материал более 

интересно и эффективно, но и  познавательно. 

 Для групп обучаемых специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» на уроке используем словарь активного 

условного усвоение лексики английский язык, а также каталоги фирм по 

производству автомобилей.  

Значение иностранного языка необходимо для специалистов в этой области, т.к 

почти каждый третий автомобиль, эксплуатируемый в Казахстане, изготовлен 



за рубежом или на совместном предприятии и большая часть нормативных 

документов по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации написана 

на иностранном языке. Поэтому одна из целей уроков английского языка- 

обучение деловому языку специальности для активного применения, как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 

В ходе занятии студенты знакомятся: 

с производством автомобилей (основные заводы- изготовители, выпускающие 

современные автомобили в Казахстане и за рубежом); 

с основными техническими характеристиками автомобилей и факторами, 

влияющими на их измерения (скорость, объем двигателя, мощность, 

габаритные размеры, расход топлива); 

с общим устройством автомобиля (основные части автомобиля, их функции, 

кузов и его виды, шасси,рама и ее структура, сцепление, коробка передач, виды 

коробок передач, тормоза, виды, функции, система рулевого управления, 

аксессуары).  

Для групп специальности «Электросварщик» подобраны аутентичные 

тексты, которые помогут студентам не только овладеть английской 

технической терминологией из области сварки и сварочных процессов, но и 

познакомиться  историей и современным состоянием отрасли. Например, в 

этих группах популярны темы: 

Job description and welding education  

The history of welding  

Welding processes equipment  

Arc and gas welding in detail 

Modern developments  

 Для групп, обучаемых по специальности «Повар» используется 

аутентичные материалы, ролевое проигрывание ситуаций общение 

рекомендованные ситуации общения: 

-при обсуждении списка продуктов для каждодневного питания; 

-при обсуждении меню для приема гостей; 

-при чтении меню в кафе и выборе блюд; 

-при совместном приготовлении пищи по английской кулинарной книге  

-при беседе с зарубежным гостем о традициях национальной кухни в 

Казахстане. 

В этих группах популярны темы: «My favorite recipes», «Recipes by Dishes», 

«Cupcakes», «Soups and stews», «Pizza and Pasta». 

Актуальность использования видеоматериалов на уроках английского 

языка 

Под термином «видео» (от лат. «video» - смотрю, вижу) понимают 

широкий спектр технологий записи, обработки, передачи, хранения и 

воспроизведения визуального и аудиовизуального материала на мониторах. 

Под «видеоматериалами» понимаются технические средства обучения, 

обеспечивающие функцию передачи информации, а также получения обратной 

связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

учащихся тех или иных навыков на уроках английского языка (в том числе – и 

навыков говорения) . Видеоматериалы, применяемые на уроках английского 



языка, должны быть аутентичными, то есть созданными носителями языка, при 

этом они зачастую могут не носить обучающего характера, не иметь 

отношения к процессу обучения. 

Использование видеозаписей на уроках английского   способствует 

индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой 

деятельности обучаемых. Специфика видеоматериалов как средства обучения 

английскому языку в колледже обеспечивает общение с реальными 

предметами, стимулирующими почти подлинную коммуникацию: ученики как 

бы становятся участниками всех обыгрываемых с их помощью ситуаций, 

играют определенные роли, решают «настоящие», жизненные проблемы. 

Создаваемый при этом эффект участия в повседневной жизни страны 

изучаемого языка не только способствует обучению естественному, живому 

языку, но и служит мощным стимулом для повышения мотивации учащихся. 

При использовании видеофильмов на уроках иностранного языка развиваются 

два вида мотивации: самомотивация, когда фильм интересен сам по себе, и 

мотивация, которая достигается тем, что ученику будет показано, что он может 

понять язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и придает веру в 

свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы ученики получали удовлетворение от фильма именно 

через понимание языка, а не только через интересный и занимательный сюжет. 

Использование видео способствует развитию различных видов 

психической деятельности, в первую очередь внимания и памяти. Во время 

просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной 

деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик становится 

внимательным. Для того, чтобы понять содержание фильма, учащимся 

необходимо приложить определенные усилия. Так непроизвольное внимание 

переходить в произвольное. А интенсивность внимания оказывает влияние на 

процесс запоминания. Использование различных каналов поступления 

информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно 

влияет на прочность запечатления языкового материала. 

Видеофильмы на уроках английского языка являются эффективным 

средством развития навыков устной речи и, несомненно, способствуют 

закреплению пройденного фонетического, лексического и грамматического 

материала, а также некоторому расширению лексического запаса учащихся. 

Работа с кинофильмами способствует также развитию навыков 

письменной речи, так как после просмотра учащиеся делают письменные 

пересказы содержания кинофильма, составляют диалоги, вопросы по 

содержанию кинофильма и ответы на них. 

Таким образом, психологические особенности воздействия видеофильмов 

на учащихся способствуют интенсификации учебного процесса и создают 

благоприятные условия для формирования коммуникативной (языковой и 

социокультурной) компетенции школьников. 



Глава II. Особенности работы с аутентичными видеоматериалами в 

процессе обучения английскому языку 

Преимущества использования аутентичного материала: 

 Аутентичный материал вызывает «живой» интерес учеников и 

стимулирует их; 

 Аутентичный материал можно подобрать в зависимости от интересов 

учащихся, или предоставить право выбора самим ученикам; 

 Аутентичный материал отражает действительное употребление языка в 

культурном контексте. 

Аутентичный материал может быть разделен на следующие группы: 

 Реалиа (предметы действительности); 

 Печатные тексты (книги, газеты); 

 Изображения (фото, плакаты); 

 Мультимедиа (CD, DVD, компьютерные программы). 

Какие же требования должны предъявляться к аутентичным материалам? 

 Соответствие возрастным особенностям учащихся и их речевому опыту в 

родном и иностранном языках. 

 Содержание новой и интересной для учащихся информации. 

 Представление разных форм речи. 

 Естественность представленной в них ситуации, персонажей и 

обстоятельств. 

 Способность материала вызвать ответный эмоциональный отклик. 

 Наличие воспитательной ценности 

Глава III. Практическое применение аутентичных видеоматериалов на 

уроках английского языка  

Применение аутентичных видеоматериалов является уникальным 

инструментом обучения английскому языку на всех этапах изучения языка. 

Эффективность использования видеоматериалов на уроках английского языка 

была исследована мной на примере II курсов. Тематика текстов и заданий 

отвечает потребностям и интересам учащихся заявленного возраста. Большое 

внимание уделяется формированию таких интегральных умений, как ведение 

дискуссии, участие в дебатах и спорах, работа в малой группе, разрешение 

конфликтных ситуаций и т.д. 

В эксперименте участвовали 2 группы: №10 группа «Повар»  состоящая из 

14 человек и №11 группа  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» , состоящая из 22 человек. В первой группе 

проводился урок с использованием аутентичного видеоматериала, а во второй 

группе - урок в традиционной форме. За период экспериментального обучения 

учащимися была усвоена тема «Present Perfect». В процессе обучения ученики 

уже сталкивались с данной темой, поэтому до начала эксперимента 



необходимо было определить остаточный уровень знаний. Для определения 

этого уровня группам нужно было выполнить ряд заданий. 

I. Дополните предложения правильной формой Present Perfect: 

1. I know who your boss is. I (work) for him. 

2. Look! Somebody already (broke) the tree. 

3. Mary (go) to Moscow, but she’ll be back next Monday at the latest. 

4. Andy is in hospital now. He (have) a bad crash. 

5. Jane is crying. She (hurt) her knee. 

II. Заполните пропуски sinse или for. 

Mike left school when he was 16. … then he has had five cars. He usually keeps a 

car …a year. Then he gets bored with it and buys another one. As far as his dad, he 

has had the same car … ten years. Mike can’t understand that. He’s had this Ford 

Mondeo … 2002 and it’s still going well. He’ll probably keep it … a few months. 

III. Поставьте правильную форму глагола в Present Perfect или Present 

Perfect Continuous. 

 Hi, Mark! I (not/see) you for ages. 

 Hi. I (work) quite hard as usual. How about you? 

 Great. I (look) around for a new flat, but I (not/find) one yet. 

 What’s wrong with your old one? 

 It’s OK. But I (just/get) a new job and it’s on the other side of town. By the 

way, you (finish) that book I gave you last month? 

 I (not/have) time, I was very busy. I (start) it but I’ve only got as far as the 

first chapter. 

 What you (do) since I last saw you? 

 I (prepare) for exams, of course. I (take) maths I’ve still got physics and 

chemistry to go. 

 How did the maths exam go? 

 I think I (pass) it. We’ll see. 

В группе №10 , в среднем, каждый ученик дал 16 правильных ответов из 28, 

что составило 57%. В  №11 группе  18 правильных ответов, это 64%.  

По итогам проверочного среза видно, что тема «Present Perfect» была не 

достаточно хорошо усвоена учениками. Поэтому для повышения уровня 

знаний по данной теме я использовала аутентичные материалы в группе №10  и 

традиционную форму урока в группе №11. В группе №10  урок был построен 

следующим образом: 

 Организационные моменты.  

 Объяснение грамматической структуры Present Perfect Tense, с помощью 

 Проверка домашнего задания. видеоматериала Anglo-link  

 Обсуждение увиденного материала, акцент на основных моментах. 

 Выполнение задания, обсуждение результатов. 



 Работа с журналом «Hot English», закрепление пройденного материала  

 Домашнее задание. 

В группе №11  урок был построен иначе: 

 Организационные моменты. 

 Проверка домашнего задания. 

 Объяснение грамматической структуры Present Perfect Tense, с помощью 

УМК. 

 Выявление основных моментов. 

 Выполнение задания, обсуждение результатов в группе. 

 Домашнее задание. 

Через несколько уроков был проведен контрольный срез. Для проверки 

уровня знаний в группе я использовала ряд заданий, приведенных выше. В 

группе №10 , в среднем, каждый ученик дал 25 правильных ответов из 28, что 

составило 89%. В группе №11 – 21 правильный ответ, это 75%.  

После проведенного эксперимента с использованием аутентичных 

материалов, уровень знаний в группе №10 по 

теме Present Perfect Tense повысился примерно на 32% что намного выше, чем 

в группе №11  (11%) , у которой урок проходил в традиционной форме. Таким 

образом, использование аутентичных материалов на уроке английского языка 

способствует быстрому и легкому усвоению учебного материала, развивает 

память учащихся, «заставляет» высказывать свое отношение к увиденному, 

обмениваться мнениями, настраивает их на активную работу. 

Заключение 

Аутентичные видеофильмы, ролики, рекламы, печатные издания 

являются одними из самых привлекательных эффективных средств обучения 

английскому языку в колледже. Использование данных материалов на уроке 

обогащает знания студентов по предмету; совершенствует навыки 

аудирования, чтения, говорения, письма; развивает социокультурную 

компетенцию учащихся. Использование аутентичных видеоматериалов  

вызывает интерес к предмету, способствует развитию всех видов речевой 

деятельности на уроке, студенты высказывают свое мнение, обсуждают 

увиденное, дискутируют на ту или иную тему. Кроме того, они знакомятся с 

особенностями страны изучаемого языка, слушают речь носителей языка. Так 

как этот материал интересен студентам, он непосредственно связан с их 

будущей профессией, обучение проходит с большим желанием и энтузиазмом. 

Студенты овладевают технической терминологией на английском языке, 

читают и переводят тексты, ищут дополнительный материал в журналах, 

Интернете, в учебниках по специальным дисциплинам, переводят найденный 

материал на английский язык.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

С внедрением профессионально ориентированного подхода с 

использованием аутентичных материалов в обучение английскому языку у 



студентов значительно повышается мотивация. Они стали лучше готовится к 

занятиям, активнее работают на уроках, получают более высокие оценки. 

Таким образом, все мои уроки направлены на то, чтобы активизировать навыки 

произносительной устной речи студентов с помощью аутентичных материалов.  

Применение аутентичных видеоматериалов и рассмотрение особенностей 

работы с ними в процессе обучения аудированию и говорению представляется 

нам более целособразным и эффективным на всех этапах обучения 

иностранному языку для формирования коммуникативной комптентности 

учащихся. 

 Английскому языку нельзя научить, ему можно только научиться. Пока 

студенты не осознают необходимости владения иностранным языком, их 

профессионализм не будет соответствовать современным требованиям.  

 Подводя итог, следует отметить, что грамотный учитель всегда найдет 

множество ресурсов, которые будут полезны для своих учеников. Но такая 

форма организации учебногопроцесса не должна заменять традиционные 

методы преподавания, а лишь удачно с ними сочетаться.  Так как, на 

сегодняшний день они являются неотъемлемой частью процесса обучения и 

эффективным «орудием» преподавателя. 
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

Тастемір Кәусар Қайратқызы 

Ешенбаева Алия Солтановна 

Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы 

Өскемен экономика және қаржы колледжі 

Аннотация 

«Ақпараттық технологияны пайдаланудың тиімділігі» деген тақырыпта 

жазылған ғылыми  жұмыста, бүгінгі басты мәселеміз – білім сапасы десек,  

білім сапасын арттырудың тиімді жолы – білім беру жүйесінде  ақпараттық 

технологияларды дұрыс пайдалану жолдары көрсетілген. Баяндамада келешек 

қоғамымыздың мүшелері жастардың бойында ақпараттық мәдениетті 

қалыптастыру қоғамның алдында тұрған ең басты міндет екендігі 

айтылған.Сабақтарда компьютердің қуаттануымен жүргізу – бүгінгі күннің 

кезек күттірмейтін өзекті мәселелерінің  бірі. 

Түйінді сөздер:  цифрлық технология, XXI  ғасыр озық технология ғасыры, 

жаңаша білім, заманауи технология,цифрлық мәдениет.       

 

   «Цифрлық технология» деген термин қолданысқа алғаш рет 1995 жылы 

америкалық информатик-ғалым Николас Негропонтпен енгізілген. Үстіміздегі 

дәуірде, яғни қазіргі уақытта бұл терминнің нақты  анықтамасы болмаса да, – 

бүкіл дүниежүзіндегі өркениетке ұмтылып отырған елдердің әлеуметтік-

қоғамдық — өндірістік қатынас-байланыстарында белсенді қолданысқа, 

инновациялық тетікке ие. Цифрлық технологияларды дамыту бүкіл Еуразиялық 

экономикалық кеңістіктің басымдығы деп аталады. Қазақстанда "Цифрлық 

Қазақстан" бағдарламасы әзірленді, ол технологиялардың жылдам өсуінің және 

қызметтерді электрондық форматқа қайта бағдарлаудың негізіне айналуы тиіс. 

Тұжырымдаманы әзірлеушілер атап өткендей, "Цифрлық Қазақстан" 

мемлекеттік бағдарламасының мақсаты орта мерзімді перспективада сандық 

технологияларды пайдалану есебінен экономиканың даму қарқынын жеделдету 

және халықтың өмір сүру сапасын жақсарту үшін жағдай жасау, сондай-ақ 

экономиканың ұзақ мерзімді перспективада сандық экономиканы құруды 

қамтамасыз ететін түбегейлі жаңа даму траекториясына көшу болып табылады. 

Бес негізгі бағыт осы тұжырымдаманың негізінде бес негізгі бағыт, атап 

айтқанда экономика салаларын цифрландыру – еңбек өнімділігін арттыратын 

және капиталдандырудың өсуіне әкелетін серпінді технологиялар мен 

мүмкіндіктерді пайдалана отырып, экономиканың дәстүрлі салаларын қайта 

құру. Электрондық қызметтерді дамыту. Цифрлық мемлекетке көшу – халыққа 

және бизнеске қызмет көрсету инфрақұрылымы ретінде мемлекеттің 

функцияларын оның қажеттіліктерін алдын ала отырып, қайта құру бағыты. 



Цифрлық Жібек жолын іске асыру-яғни деректерді берудің, сақтаудың және 

өңдеудің жоғары жылдамдықты және қорғалған инфрақұрылымын дамыту 

болып табылады.  Жаңа технологиялар уақыт өткен сайын қуса жеткізбестей 

қарқынмен дамып жатыр. Бүгін үйренген білімің ертеңгі күні жарамсыз болып 

қалса, таң қалуға болмайды. Тарихтағы алғашқы компьютерлер үлкен бір 

бөлменің көлеміндей алып болған болса, қазір көзге көрінбестей қалыпта 

жасалуда. Ақпараттық технологиялар саласындағы бәсекелестік дүниеге жаңа, 

тың, әрі қолжетімді техника мен технология түрлерін әкелуде. Әлемдегі ең 

алпауыт компаниялардың қатарындағы алғашқы орындар АҚШ және Жапон 

компанияларына бұйырады. Жаңа технологиялардың арасынан дисктердің 

даму процесіне көз салсақ, өткен ғасырдың сексенінші жылдарындағы IBM 

3380 Disc Sysytems құрылғысының ақпарат сақтау қабілеттілігі небары 2,5GB 

болды. Ал қазіргі күндердегі бір ғана MicroSD Card-тардың сыйымдылығы 

32GB. Сыйымдылығы жағынан көлемі жағынан да бағасы жағынан да екеуінің 

айырмасы ”жер мен көктей” деңгейде. Төмендегі суретте 1980 жылдардағы 8 

жәшіктен тұратын 2,5GB сыймдылығы бар IBM 3380 Disc Sysytems құрылғысы 

мен қазіргі таңдағы MicroSD Card дискілері салыстырмалы түрде 

қарастырылған.  Білім беру жүйесінде заманауи технологияларды пайдалану — 

заман талабы 

   XXI ғасыр — озық технологиялар ғасыры. Сондықтан білім беру жүйесінде 

жаңа технологияларды тиімді пайдалану заман талабы. Әсіресе шет тілін 

үйренуде мұның пайдасы өте зор. Себебі тіл үйрену арқылы адам бүкіл бір 

ұлттың мәдениеті мен әлеуметін қатар үйренеді. Адам көру, есту арқылы тіл 

қолданушылардың мәдениетін тезірек сезінеді. Яғни өзінің де сол тілді 

меңгергендердің қатарына қосылуы жеңілдей түседі. 

Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын 

ғана емес, оның жеке бас тұлғасын, білім алу арқылы азамат ретінде дамуын 

қойып отыр. Дәстүрлі оқыту оқушыларға дайын, жаңаша оқыту технологиясы 

процесін ұйымдастыру, басқару және бақылау болып табылады. Жаңаша оқыту 

технологиясы — белгіленген мақсатқа нәтижелі қол жеткізуді қамтамасыз 

етуде оқытудың формасы, әдістері мен құралдарын ашып көрсетіп, оқу 

бағдарламасында белгіленген оқытудың мазмұнын жүзеге асыру тәсілі 

   Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау сабақтарында мына мәселелерге 

назар аударылады: Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға 

жағдай жасау. 

Сенімділікке тәрбиелеу үшін баланың жауабын санмен бағаламау. 

Қиялын дамыту үшін «менің ойымша» деген жауапқа дағдыландыру. 

Әр түрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, нашарын сынамау. 

Тіл байлығын дамыту үшін, қалайда жауапты соңына дейін тыңдау. 

Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау. 

Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне жағдай жасау. 



Жеке тұлға ретінде «мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 

 

         Білім алушылар қолдарындағы смартфон қосымшаларына үйренгені 

сонша, 10- 24 жас аралығындағы жас ұрпақ жаңа технологияларға етене жақын 

өсіп, оларды асқан жылдамдықпен меңгеріп алды. Цифрлық экономика – бұл 

ірі кәсіпорындарға да, кіші және орта бизнес үшін де онлайн-мүмкіндіктер мен 

инновациялық цифрлық технологияларды қолдану мүмкіндігі.Қазіргі қоғам 

цифрлық экономика салыстырмалы түрде жаңа құбылыс. Жалпы мағынада оны 

түсіну әдетке айналған экономикалық қызмет цифрлық технологияларға 

негізделген. Үкімет деңгейінде цифрлық экономика ретінде анықталады 

экономикалық қызмет, деректер енгізілген өндірістің негізгі факторы сандық 

пішін... Ол талдау нәтижелері өндірістік қызметтің тиімділігін арттыруға, 

технологиялық шешімдер мен жабдықтарды жақсартуға, сақтау жүйелерін 

дамытуға, сатуға, жеткізуге мүмкіндік беретін цифрландырылған деректердің 

үлкен көлемін өңдеуге негізделген. дайын өнімдерсоңғы тұтынушылар. 

Цифрлық экономиканың пайдасы көп. Сонымен бірге ол көптеген тәуекелдерге 

ұшырайды. Бүгінгі таңда цифрлық экономика қоғамның барлық саласына және 

экономиканың барлық саласына еніп отыр. Ауыл шаруашылығы және оның 

құрамы Ауыл шаруашылығы – бұл салалардың жиынтығы Ұлттық экономика 

мемлекет пен оның тұрғындарын азық-түлікпен қамтамасыз ету.  

 

Экономиканың аграрлық секторы көптеген салаларды қамтитынына 

қарамастан, олардың негізгілері – өсімдік және мал шаруашылығы. Өсімдік 

шаруашылығы жер өңдеуге және ауыл шаруашылығы дақылдарын (дәнді 

дақылдар, көкөністер, жемістер және т.б.) өсіруге негізделген. Мал 

шаруашылығының негізі ауыл шаруашылығы малдарын өсіру, оны етті-етті-

сүтті мал шаруашылығы деп екіге бөлу әдетке айналған. Ауыл шаруашылығы 

ел экономикасында үлкен рөл атқарады. Ол мемлекетті және оның халқын 

азық-түлікпен қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар өңдеуші 

өнеркәсіптерге, ең алдымен жеңіл және тамақ өнімдеріне арналған ауыл 

шаруашылығы шикізатын қалыптастырады. Оның даму деңгейі алдын ала 

анықталады экономикалық қауіпсіздікел. Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы 

көптеген қиындықтарға тап болады. Олардың негізгілері: жер ресурстарының 

сарқылу проблемасы; табиғи-климаттық факторларға жоғары тәуелділік; 

өндірістің маусымдылығы; азық-түлікті артық өндірудің төмендеуі және т.б.  

заманауи  Ауыл шаруашылығының халық шаруашылығындағы рөлін ескере 

отырып, оны дамыту мемлекеттің бірінші кезектегі міндеттерінің бірі болып 

табылады. Ел үкіметі экономиканың аграрлық секторына белсенді қолдау 

көрсетуде. Қоғамдық дамудың қазіргі кезеңі жоғары жылдамдықтағы 

технологиялық прогресспен сипатталады. Соңғы 30 жылда компьютерлер және 

онымен бірге ақпараттық технологиялар қоғам өміріне, оның ішінде 

экономиканың өндірістік және өндірістік емес салаларына мықтап енді. Ауыл 

шаруашылығы да шет қалмады. Бүгінгі таңда ақпараттандыруды жеделдету 

болашақ дамудың тұрақтылығын қамтамасыз етудің негізі болып табылады. 

Инновация экономиканың прогрессивті өсуінің негізі болып табылады. 



Жоғарыда айтылғандай, ауыл шаруашылығы көптеген мемлекеттердің ұлттық 

экономикасының іргелі салаларының бірі ретінде көптеген қиындықтар мен 

мәселелерге тап болады. Оларды шешу үшін сізге қажет: ауыл шаруашылығы 

экономикасына техногендік ортаның жүктемесін азайту; қолданылатын 

технологияларды жетілдіру; адам капиталының өсуі азық-түлік өнімдерін 

өндіру процесінде олардың қауіпсіздігін арттыру. Бұл ауыл шаруашылығын 

тиімдірек ететін цифрлық ауыл шаруашылығы. Заманауи ақпараттық 

технологиялар егін шаруашылығын жоспарлаудан, суаруды 

автоматтандырудан және дақылдарды цифрлық модельдеуден бастап мал 

бордақылау үшін жемді есептеуге дейін ауыл шаруашылығы мәдениетіне берік 

енгізілген. 1-мысал Италияның жүзімдіктерінде бүкіл әлемде жасалған 

органикалық жүзімдіктерді қашықтықтан бақылау жүйесі белсенді түрде 

қолданылады. атақты компания Ericsson. Сымсыз сенсорларды қолдану арқылы 

фермерлер қолданатын пестицидтердің мөлшерін айтарлықтай азайта алды. 

Заманауи әзірлеу және енгізу арқасында ақпараттық технологияларАуыл 

шаруашылығында оның өнімділігі артып қана қоймайды, сонымен қатар 

қаржылық және еңбек шығындары да азаяды. Соның нәтижесінде өнім сапасы 

артып, табысы артады. 

     Қортындылай келе Цифрлық экономика қоғам — адамдардың өмір 

жағдайына, олардың біліміне және жұмысына, сонымен қатар мемлекет, бизнес 

және қоғам арақатынасына ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

арқылы шешуші әсер ететін, қоғам өмірінің барлық салаларында білім мен 

ақпараттық доминантты рөлімен ерекшеленетін өркениет дамуының заманауи 

кезеңі. Мәдениеттің жаңа түрін қалыптастыру үрдісі қазіргі заманғы 

университетте және колледждерде  білім беру процесін ұйымдастыру тәсілін 

жаңартуға негізделуі тиіс. Болашақ маманның цифрлық мәдениетін жалпы 

гуманистік құндылықтарға, цифрлық құзыреттіліктің болуына, цифрлық 

шынайылыққа оңтайлы бағдарлану технологияларын меңгеруге және 

ақпараттық кеңістіктегі нәтижелі қарым-қатынасқа қайшы келмейтін 

цифрландыру құндылықтары ретінде анықтау ұсынылған. Яғни мен 

дайындаған баяндамада адам өмірінің барлық салаларын цифрландыру 

жағдайына талдау жасалып, цифрлық мәдениетке көшудің сипаттамалары мен 

ерекшеліктері сипатталған. «Цифрлық мәдениет» тұжырымдамасын қараудың 

негізгі деңгейлері ұсынылып, «болашақ маманның цифрлық мәдениеті» түсінігі 

түсіндірілген. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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Физика сабақтарында ақпараттық технологияны тиімді қолдану және 

білім алушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру жолдары. 

 

Ахметова Айгуль Тусупжановна 

 

ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық  

колледжі" КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

Физика сабақтарында ақпараттық технологияны тиімді қолдану және 

білім алушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру жолдары. 

 

Аннотация: Ақпараттық – коммуникациялық технология – электрондық 

есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді 

пайдалануға, модельдеуге, электронды оқулықтарды, интерактивті құралдарды 

қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына 

негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс 

құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді. Оқыту 

үрдісін ақпараттандыру – қазіргі қоғамды ақпараттандыру үрдісінің бағыты 

болып табылады. Мұндай даму барысы, сөз жоқ, барлық салалардың да оған 

ілесуін қажет етеді. Бұл процестен әрине, физиканы оқыту ісі де артта қалмауы 

тиіс.       

Түйінді сөздер: жаңартылған білім, техникалық құралдар, интерактивті 

технология, инновациялық процесс, құзіреттілік, модернизациялау.   

      Физиканы оқытудың дәстүрлі әдістемесіндегі техникалық құралдарды 

қолдану қатарына компьютерді қолдану мәселесі енді. Оның үйлесімді 

жолдары болатыны сөзсіз. Міндетіміз де осы айтқанымен байланысы, яғни сол 

үйлесімді жолдарды тауып, физиканы оқытуда оларды енгізіп, сабақтың 

неғұрлым сапалы өтуін, студенттердің сабақты оқуға деген ынталарын арттыру 

болып табылады. Әрбір мұғалімнің негізгі мақсаты–сабақ сапасын көтеру, 

түрін жетілдіру, студенттердің сабаққа деген қызығушылығын арттыру, 

олардың ізденуін, танымын қалыптастыру. Елбасы Н. Назарбаев 2030 жылға 

арналған стратегиялық жоспарында, оқу іс-әрекетінде айшықты орны бар жеке 

тұлғаның өзіндік білім алуы, өзін-өзі тәрбиелеуі және өзін-өзі дамытуы бүгінгі 

күннің ең өзекті мәселесі екені айтылған. 

     Мақалада физика сабақтарында ақпараттық технология элементтерін тиімді 

қолдану туралы көрсетілген. Білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын 

арттыруда интерактивті технологияның техникалық құрал- жабдықтарын 

қолдана оқыту әдісіне  Kahoot, quizlet live   оқыту ойындарымен жұмыс істеу 

өте тиімді.  Білім- әрбір студенттің бағындыратын шыңы. Шың биіктігіне жету 

жолында қандай қиыншылықтар кездессе, оқу білімді меңгеруде де сондай 

қиыншылықтар кездеседі. Оны жеңілдету- оқытушылардың міндеті. Осы 

мақсатта педагогикалық технологияның тиімді әдіс- тәсілдерін пайдалану 

қарастырылады.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Физиканы оқытуда осы технологияларды қолдану оқушылардың танымдық 

қызығушылығын арттыру, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, 

ақыл-ой белсенділігін ынталандыру жолдары мен құралдарын іздеу мәселесін 

шешу қажеттілігімен түсіндіріледі. Компьютерлік құралдарды қолдана отырып, 

оқу процесінің ерекшелігі-оның жеке қабілеттері мен қызығушылықтарына 

сүйене отырып, білім беру процесін құратын оқушы іс-әрекет орталығына 

айналады. 

      Кез-келген сәтті сабақ-бұл дидактикалық және әдістемелік бірліктердің 

логикалық байланысы бар, сонымен қатар қолда бар техникалық және оқу 

құралдары. Сабақ құрылымында мультимедиялық оқу құралын қолданудың 

әдістері мен әдістерінің жиынтығы сабақта зерттелетін материалдың көлемімен 

және мультимедиямен жұмыс істеуге бөлінген уақыт кезеңімен анықталады, ол 

сабақтың жалпы уақытының жартысынан аспауы керек. 

   Инновациялық процестерде оқытудың мақсаты – оқушылардың 

шығармашылық және сыни ойлауын қалыптастыру негізінде жаңа тәжірибені 

меңгеру мүмкіндіктерін дамыту, әрбір адамның өз мүмкіндіктерін ашуға және 

толық іске асыруға мүмкіндік беретін физикалық, рухани және зияткерлік 

дамуға жағдай жасау. 

     Физиканы оқыту, оның пән ретінде ерекшеліктеріне сай, қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияны қолдануы жайлы сала болып келеді. Физика 

сабақтарында ақпараттық –технологияны жаңа тақырыпты өткенде, 

қорытынды – қайталау сабақтарында және т.б сабақ түрлерінде қолдану өте 

тиімді. Сабақ барысында слайд-фильмдерді пайдалану, дәстүрлі әдістермен 

салыстырғанда, сабақтың динамикасын, көрнекілігін, ақпараттың өте жоғары 

деңгейін және көлемін қамтамасыз етеді, сонымен қатар, тақырыпқа және 

жалпы физика пәніне қызығушылықты арттырады. Сабаққа дайындық 

барысында электрондық оқулықтар, Интернет желісінің ақпараттары 

қолданылады және оқытушы мен студенттерге арналған дидактикалық 

материалдар, оқу-әдістемелік құралдар жасалады. 

      Сын  тұрғысынан ойлау технологиясының бірқатар стратегияларын сабақ 

барысында қолданамын. Венн диаграммасы, ББК кестесі, деңгейлік 

тапсырмалар,  

Білім беруде ақпараттық технологияларды кеңінен қолдану бірқатар 

факторлармен анықталады.  Біріншіден, АТ-ны білім беруге енгізу білімдерді 



және адамзаттың жинақталған тәжірибесін ұрпақтан ұрпаққа ғана емес, сондай-

ақ, бір адамнан екінші адамға жеткізуді айтарлықтай тездетеді. Екіншіден, 

қазіргі АТ-лар оқыту мен білім беру сапасын арттыра  отырып, адамның болып 

жатқан әлеуметтік өзгерістерге айтарлықтай сәтті  бейімделуіне мүмкіндік 

береді. Үшіншіден, осы технологияларды білім беруге белсенді және  тиімді 

енгізу білім беру жүйесін қазіргі қоғам талабына сай жаңартудың маңызды 

факторы  болып табылады. Қазіргі АТ-лар студенттің ақпараттық 

құзыреттіліктерін қалыптастыру мен  дамытуға қосымша мүмкіндіктер береді. 

Оларды қолдану эффектісі педагогтың кәсіби  құзыреттілігіне, жағымды 

мотивация мен психологиялық жайлылық туғыза отырып, білім мен 

дағдыларды дамытуға мүмкіндік бере отырып, сондай-ақ, іс-әрекет түрлері мен 

құралдарын  таңдауға еркіндік ұсына отырып, АТ-ны оқыту жүйесіне енгізе алу 

білілктілігіне  байланысты.  

Компьютерлік  технологияларды оқытуда қолдану білім мен біліктерді 

меңгерудің жеке қарқыны  ескерілген жағдайда студенттердің танымдық іс-

әрекетін басқаруға мүмкіндік туғызады. АТ-лар студенттердің зияткерлік, 

шығармашылық қабілеттерін дамытады, оларды өз  бетінше жаңа білім алуға 

ынталандырады, әр түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеуге үйретеді. 

Компьютерлік ақпараттық технологиялар оқыту, қарым-қатынас, 

жоспарлау және бақылау құралы ретінде әрекет етеді, яғни білім берудің негізгі 

компоненті және оқу процесін ұйымдастыру құралы болып табылады. 

Физиканы оқыту процесінде ақпараттық технологиялар мен интернет 

технологияларын қолдану формалары. 

1. Динамикалық слайд-дәрістер. Материалды ұсынған кезде 

компьютердің мультимедиялық мүмкіндіктерін (статикалық сурет, бейне, 

анимация, дыбыс) пайдалану. Осындай динамикалық демонстрацияларды 

жасау үшін PowerPoint бағдарламасын пайдалануға болады. Microsoft 

PowerPoint бағдарламасында орындалған мультимедиялық презентация 

визуалды серияларды қажетті теориялық мәліметтермен біріктіруге, оны 

музыкалық фрагменттермен толықтыруға, қажет болған жағдайда мұғалімнің 

түсіндірмесін жазуға мүмкіндік береді. 

2. Компьютерлік анықтамалықтар, энциклопедиялар және сөздіктер. 

Электрондық анықтамалықтардың, энциклопедиялар мен сөздіктердің 

артықшылығы-қажетті ақпаратты жылдам іздеу. 

3. Оқыту және бақылау бағдарламалары. Физикадан көптеген түрлі оқыту 

бағдарламалары шығарылды, олар жаңа материалды оқуға, тапсырмаларды 

шешуге жаттығуға, өз білімдерін тексеруге және т.б. мүмкіндік береді. Бірақ 

аралық білімді бағалау үшін ресми компьютерлік тесттерді қолдану 

оқушылардың нақты білімін жеткілікті түрде көрсете алмайды. Компьютерлік 

технология негізінде оқушының білімін барабар бағалау сараптамалық 

жүйелердің зияткерлік ақпараттық технологияларын қолдану арқылы ғана 

мүмкін болады. 

4. Бүгінгі таңда білім беруде ақпараттық технологияларды 

қолданудың негізгі техникалық мүмкіндіктерінің бірі-оқытуда Internet 

технологияларын қолдану. Интернеттің ғаламдық желісі және оны 

пайдалануға негізделген ақпараттық технологиялар бүгінде ақпарат 

алудың ең қол жетімді құралдарының бірі болып табылады. Электронды 

оқулықтар, оқыту ойындары т.б. 



   Физиканы оқытудың инновациялық технологиялары (зерттеу, ойын, 

пікірталас және т.б.) сабақтағы субъективті позициясымен сипатталатын 

студент әрекетінің түрлерін қамтуы керек, өйткені студенттердің сабақтағы іс-

әрекеті тек мазмұны мен құрылымымен ғана анықталмайды, сонымен қатар 

физикалық біліммен, олардың жеке қажеттіліктері мен қызығушылықтарымен 

айқындалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет . Оқу процесін ұйымдастыру схемасы 

Жүргізілген жұмыстардың және осы жүйені енгізудің нәтижесі: 

1. Оқытудың тиімділігін арттыру. 

2. Оқушылардың басым бөлігінің пәнді оқуға деген қызығушылығын арттыру. 

3. Үлгінің құрамдас бөліктері арасында өзара тығыз қарым-қатынасты 

қалыптастыру және басқа компоненттердің міндеттерін жүзеге асыру үшін 

құрамдастардың біреуі бойынша жұмыс нәтижелерін пайдалану. 

4. Физика және информатика пәндері бойынша көрсеткіштерді арттыру. 

 

     Мұғалім көбінесе көмекші, кеңесші ретінде әрекет етеді, бастапқы 

табылыстарды ынталандырады, белсенділікті, бастаманы және тәуелсіздікті 

ынталандырады. 

Мұндай оқыту жүйесінде іс – әрекеттің екі түрі бар: оқыту және оқу. 

    Физиканы оқытуда өз жұмысымда құзіреттілік тәсілін қолдану 

мүмкіндіктерін зерделеу, талдау және бағалау. 

Менің педагогикалық тәжірибемде құзыреттілік тәсілді қолдану физиканы 

оқытудың инновациялық-ақпараттық технологияларын енгізу бойынша 

жүргізген жұмысымның қисынды және заңды жалғасы болды. 



   Оқу процесін ұйымдастырудың бұрын ұсынылған схемасын талдай және 

жетілдіре отырып, мен оқытуда құзыреттілік тәсілін модернизациялау және 

қолдану қажеттілігін түсіндім. 

Оқушылардың негізгі құзыреттіліктерін дамыту тұрғысынан бұл модель келесі 

өзгерістерге ұшырады: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-сурет. Оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңартылған схемасы 

      Қазірге танда өз бетінен әрекет ете алатын, жауапкершілікпен қарайтын, 

үздіксіз даму үстінде болатын және оған дайын тұлға керек. Елбасымыз 

«Рухани жаңғыру, болашаққа бағдар» атты бағдарламасында табысты болудын 

ең ергелі, басты факторы білім екенін әркім терең түсіну керек деген болатын. 

Себебі құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа 

жетеді. Сондықтан білім беру саласында қойылатын міндеттердін бірі – 

оқытудың әдіс-тәсілдерін жаңартып, қазіргі педагогикалық технологияларды 

жетілдіру. Білім саласында мұғалімдер инновациялық, интерактивтік 

әдістемелерін сабақ барысында пайдаланып, сабақтың жаңаша, сапалы 

идеялары мен мақсаттарын, жаңа әдіс-тәсілдерді кең таратады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3-сурет. ActivInspire бағдарламсын қолдануы. 

 

      Жас ұрпақты саналы, сапалы білім алуының бір шарты – инновациялық 

технологияларды білім процесіне енгізу.  Сондықтан оны әр сабағында тиімді 

пайдалану оқытушының негізгі міндеттерінің бірі. Ақпараттық технологияның  

келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, 

шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, 

психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. «Армансыз 

адам қанатсыз құспен тең» демекші, еліміздің азаматы терең білімді, 

интеллектуалды, заманауи техникаларды еркін меңгере алатын, әрқайсысы 

еліміздің дамуына өз үлесін қоса алатын болса, ол үшін оларға білім беретін 

ұстаздар өз пәнін жетік меңгерген, теория мен практиканы осындай 

бағдарламаларды қолдана отырып, білім алушылар бойына сіңіре алатын 

шығармашыл, ізденімпаз, ең бастысы еңбекқор болуы қажет. 
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АТ-БІЛІМ БЕРУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ, БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНЕ 

ИННОВАЦИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ 

Исмагилова Назым Зияшовна 

 

ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық  

колледжі" КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

Аннотация. Бұл мақалада ақпараттық  технологияның қажеттілігі 

мен тиімділігі қарастырылған. Ақпаратық технолгияны қолданудың 

перспекттивалары көрсетілген. 

Түйінді сөздер: ақпараттық технолгия, инновация 

 

ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет 

дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне 

мұқият қарайтын дәуір. 

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-

қатынасына ақпараттық — коммуникациялық технологиялардың кеңінен 

https://kopilkaurokov.ru/fizika/uroki/primienieniie-innovatsionnykh-tiekhnologhii-na-urokie-fizikie
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қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды 

қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Осы орайда келешек 

қоғамымыздың мүшелері — жастардың бойында ақпараттық мәдениетті 

қалыптастыру қоғамның алдында тұрған ең басты міндет. 

Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты 

міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика 

жетістіктері негізінде жеке жағдайлар жасау; оқытудың ииновациялық 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту 

міндеттері көзделген болатын. 

ХХ ғасырдың екінші жартысында инновация әлеуметтік өзгерістердің 

жалпы үрдістерінің сатысы ретінде қаралып, латын тілінінен аударғанда 

«жаңару», «өзгеру», ал ағылшын тілінен аударғанда «жаңашылдық», 

«жаңашыл», «бағалаушылар» деген ұғымды білдіреді. Алайда, «Инновация » 

ұғымына ғалымдардың көбі әр түрлі анықтамалар берген. Мәселен, Э.Раджерс 

инновацияны былайша түсіндіреді: «Инновация нақтылы бір адамға жаңа 

болып табылатын идея». Майлс «Инновация – арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан 

жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз» - дейді. Ал 

Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама беріп 

өткен ғалым Немербай Нұрахметов. Ол «Инновация, инновациялық үдеріс деп 

отырғанымыз – білім беру мекемелер – білім беру мекемелернің жаңалықтарды 

жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі» деген 

анықтама берген. Н.Нұрахметов «Инновация» білімнің мазмұнында, 

технологияда, оқу тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, білім беру жүйесін 

басқаруда көрніс табады деп қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны, 

қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі: жеке түрі (жеке – дара, бір-

бірімен байланыспаған); модульдік түрі - (жеке – дара, бір-бірімен 

байланыcқан); жүйелі түрі -(мектепті толық қамтитын).   

Баланы қызықтыра тәрбиелеп басқару, оқушының білімге ғылымға деген 

құлшынысын күшейтеді, өркендеуіне өте қажет шығармашыл қасиеттерін 

ашады. Білімнің сапалы болуы тікелей мұғалімге, оның білім дәрежесі мен 

іздену шеберлігіне байланысты. Педагогикалық технология дегеніміз – 

оқытушының өзін-өзі ұстай білуі, байқағыштығы, алғырлығы, сөзге шешендігі. 

Педагогикалық технология ақпаратты өңдеу, сақтау, беру әдістерімен 

құралдарының табыстарна байланысты дамудың барлық мүмкіндіктеріне ие 

бола алатын әлеуметтік технологиялардың маңызды компоненті болып 

табылады. Сонымен технология деп белгіленген мақсатты тиімді орындау үшін 

материалды түрлендіру процестері мен әдістерінің жиынтығын айтуға болады.   

Ақпараттық технология – бұл компьютерлер арқылы жан -жақты 

ақпаратты – бағдарлама жүйесінде оқыту, ақпараттық үрдістерді компьютердің 

көмегімен жүзеге асыру. Оқытудың ақпараттық технологиясы – бұл ақпаратпен 

жұмыс жасау үшін арнайы тәсілдер, педагогикалық технологиялар, 

бағдарламалық және техникалық құралдар (кино, аудио және видео құралдар, 

компьютерлер, телекоммуникациялық желілер). 

Ақпараттық–коммуникациялық технология электрондық есептеуіш 

техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 

модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, 

интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. 



Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникативтік байланыс құралдарын 

пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді. 

Ақпараттық технологияның негізгі мақсаты – қолданушыны керекті 

мәліметті өздігінен іздеп табуға талпындыру, яғни ізденімпаздыққа үйрету. 

Ақпараттық технологияны барлық деңгейлерде жүйелі пайдалану арқылы 

сабақтарда алынған ақпаратқа талдау жасай білуге, ақпаратты дұрыс таңдау 

жауапкершілігін қалыптастыруға дағдыландыру. 

Ақпаратты технология – төмендегідей үш бағытта өзінің септігін тигізеді. 

I – жаңа идеяны іздеу (жеке тақырып бойынша компьютерді қолдану, 

жеке дидактикалық есептер бөлімі) 

II – Анықтау,оның ішіндегі ақпараттық бөлікті қолдану 

–Монотехнология (барлық оқыту түрлері оқу үрдісінің бағыты, 

диагностикалық барлық түрлерін қосу, мониторинг) бәрі компьютерді 

қолдануды талап етеді. 

Ақпараттық- технология негізінде - оқытудың жаңа моделін құруға жол 

ашып  отыр. 

Ақпараттық коммуникациялық технология сабақты түрлендірудің, 

ерекшелендірудің, дараландырудың тәсілі ғана емес, сонымен қатар сабақты 

жаңаша ұйымдастырудың мүмкіндігі. Бүгінгі күні кез-келген оқытушы қазақ 

тілі пәні болсын, басқа пәндер болсын ақпараттық және коммуникативтік 

технологияны пайдалану арқылы әртүрлі  сабақтарға әзірлемелер  дайындап 

және оны жоғары деңгейде өткізе білсе, сабақтың тартымды әрі қызық   

болатыны анық. 

Сабақта жаңа технология ретінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалануда  өткізілетін сабақтарды  жоспарлаудың негізгі 

талаптары: 

- ақпараттық технолгиялармен жұмыс істей білуге үйрету; 

- өзіндік пікір, идеялар, тұжырым, түсінік келтіру; 

- пікірін, тұжырымын, идеясын дәлелдей және қорғай білуге 

дағдыландыру; 

- өз бетінше орындауға берілген жұмыстарға үлкен жауапкершілікпен 

қарауға, шығармашылықпен орындауға үйрету; 

Ақпараттық-коммуникациялық технология электрондық есептеуіш 

техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 

модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, 

интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. 

Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын 

пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді. Заман ағымына қарай 

ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану айтарлықтай нәтиже 

беруде. Кез-келген сабақта электрондық оқулықты пайдалананып, 

оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық 

ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай 

жасайды. Практикалық жұмыс» тақырыбындағы сабақта компьютерлік 

технологияны тиімді пайдалану арқылы оқушылардың ойлау қабілетін 

дамытып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру, Exsel программасында 

мәліметтерді енгізу, формулаларды және функцияларды пайдалану, енгізілген 

мәлімет арқылы диаграмма құруға машықтандыруда көрінді, ақпараттық 

ізденіс қабілеті арттырылды. АКТ пайдаланудың мәні компьютерлік 



техниканың мүмкіндіктерін баланың жеке тұлғасын дамыту проблемасының 

маңына топтасқан дидактикалық-әдістемелік проблемалық міндеттерді шешуге 

бағындыру арқылы табылатындай мынадан көруге болады. 

Сондай-ақ педагогтың компьютерлік сауаттылығы АКТ пайдаланудағы 

жеке тәжірибесін тұжырымдау есебінен сапалы түрде артады. 

Ғылым мен техниканың даму қарқыны оқу-ағарту саласының оқыту 

үрдісінде жаңа технологиялық әдістер мен қондырғыларды кең көлемде 

қолдануды талап етеді. Білім беру саласында электрондық байланыс 

жүйелерінде ақпарат алмасу интернет, электрондық пошта, теле-конференция, 

видео-конференция, телекоммуникациялық жүйелер арқылы іске асырылуда. 

Интернет жүйесінде жұмыс істеу оқушыларымызға әлемдік білім мен 

ғылым жетістігінен хабардар болып, оны игеруіне шексіз мүмкіндіктер 

алатыны хақ. Интернетті пайдалану арқылы оқушылар өздеріне керекті 

мәліметтер алу арқылы білімін жетілдіре түсетіні сөзсіз. 

Заман ағымына қарай күнделікті сабаққа видео, аудио қондырғылары мен 

теледидарды, компьютерді қолдану айтарлықтай нәтижелер беруде. 

Ақпараттық технологияларды пайдаланудың педагогикалық әдістемелік 

негіздері қалыптасу үстінде. 

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім беру 

жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қай халықтың, қай ұлттың болсын 

толығымен өсуіне, рухани әрі мәдени дамуына басты ықпал жасайтын тірегі де, 

түп қазығыда мектеп. 

АКТ-ны оқу-тәрбие үрдісінде қолдану оқушының қызығушылығын 

арттырып, шығармашылық шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын 

қалыптастырады. 

Әр мұғалім сабақ өткізген кезде оқушыларға сапалы білім беру үшін 

жаңа технологияларды пайдалана отырып, сонымен қатар компьютерді, 

интерактивті тақтаны қолдану арқылы білім берсе, оқушылардың 

қызығушылығы арта түсері анық. 

Оқыту нәтижелерін бақылауды компьютерлік бағдарламаларын әзірлеу 

кезінде мыналарды ескерген жөн: 

ЭЕМ пайдаланумен бірге оқу жұмыстарын ұйымдастыру мен тиісті 

компьютерлік бағдарлама қамтамасыз етуді әзірлеу процесі кезінде мектеп 

оқушыларының келесі негізгі ерекшеліктерін ескеру қажет. 

Қазіргі кезде белгілі бір білім көлемімен қамтамасыз ету жеткіліксіз. 

Оқушыны білім алуға, оқуға, үйретуге көп мән берілуі тиіс.Оқушыларды 

кәсіптік білім алуымен қатар шешендік шеберлігі мен баяндау жүйелілігі 

қалыптасқан, өз пікірін ашық білдіретін саналы ұрпақ етіп тәрбиелеу керек. 

Ақпараттық – коммуникативтік технологиялардың келешек ұрпақтың жан-

жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына 

жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер 

пайдасы аса мол. 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 

әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап 

көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу 

үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены инновационные 

образовательные технологии преподавания экономических дисциплин. 

Рассмотрены новые платформы и сайты, существенно облегчающие 

преподавание экономических дисцин в условиях дистанционного обучения и 

обучения на растоянии. Особенности преподавания экономических дисциплин.  
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обучение, экономические дисциплины, образовательные платформы, сайты, 

онлайн уроки. 

 

Применение современных методов обучения студентов является одним из 

основных направлений развития профессиональной подготовки 

конкурентоспособных специалистов. В связи с этим актуален вопрос  

улучшения качества преподавания экономических дисциплин.   

Задачей системы образования является создание необходимых условий для 

получения качественного образования, направленного на формирование, 

развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики [1]. 

Использование интерактивных методов и приемов преподавания 

экономических дисциплин создает необходимые условия для получения 

знаний, формирует у студентов основные практические навыки работы, опыт в 

разрешении сложных ситуаций, улучшают познавательную активность и 

умение правильно излагать свои мысли.  

С каждым годом растет потребность в специалистах в области экономики, 

имеющим высокий интеллектуальный уровень и нестандартное мышление. 

Специалисты должны объективно оценивать ситуацию в стране и мире в 

области экономики, анализировать показатели, прогнозировать дальнейшее 

развитие экономики и применять полученные знания и умения в своей 

деятельности.  

Преподавание экономических дисциплин имеет свои особенности. 

Экономическую ситуацию в стране и в мире нельзя назвать стабильной. 

Постоянно меняются экономические показатели, ставки налогообложения, 

расчеты, счета и задача преподавателя своевременно получать сведения об 



изменениях и информировать студентов, а также научить будущих 

специалистов самим находить нужную информацию.   

Будущим специалистам  намного проще адаптироваться к рабочему 

процессу, если в ходе их обучения применялись современные интерактивные 

методы обучения с проекцией на практический опыт работы, наглядным 

представлением будущей деятельности экономистов.  

Сейчас все формы учебного процесса, все методики обучения 

совершенствуются с целью активизации самостоятельной работы студентов, 

ставят задачи научить их самостоятельности мышления. Экономическая 

реальность сложна и многообразна, в ней логические модели экономической 

теории не проявляются прямолинейно [2]. 

От нас - преподавателей экономических дисциплин требуется 

систематическое  использование интерактивных методик преподавания, 

тестовых заданий, реальных задач, чтобы на основе полученных знаний 

анализировать период формирования «Новой экономики XXI века».  

В связи со сложившейся ситуацией в стране и в мире все большое 

распространение получает дистанционная образовательная технология.   

Дистанционная образовательная технология предполагает обучение 

студентов на расстоянии (дистанции), как между студентом и преподавателем, 

так и между самими студентами. Данная форма обучения имеет ряд своих 

особенностей, с которыми мы, преподаватели экономических дисциплин, 

должны научиться работать.  

В последнее время появляется огромное количество интерактивных 

платформ, сайтов, приложений, дающих возможность проводить полноценные 

уроки на расстоянии. Перед педагогами и студентами стоит задача в 

своевременном и полном освоении новых технологий, что позволит нам идти в 

ногу со временем и соответствовать международным стандартам в 

образовательной деятельности.   

Мною при дистанционной образовательной технологии в процессе 

обучения экономическим дисциплинам  используются онлайн - уроки при 

помощи современных средств видеосвязи, таких как Zoom и Google Meet. При 

помощи данных программ можно проводить уроки в режиме реального 

времени с большим количеством студентов, объяснять новый материал, 

демонстрировать наглядные пособия, решать задачи. Наличие общения между 

преподавателем и студентом при дистанционном обучении значительно 

снижается. Огромный плюс данной видеосвязи  том, что у нее налажена 

обратная связь студента с преподавателем. Студенты наравне с организатором 

конференции могут принимать участие в ходе урока, задавать вопросы, 

уточнять непонятные им моменты.  

Несмотря на то, что проведение уроков решает много вопросов при 

дистанционном обучении, оно имеет также и некоторые сложности в 

преподавании. Преподавателю не всегда удается концентрировать внимание 

студентов на протяжении всего онлайн -  урока, если взять во внимание тот 

факт, что молодежь привыкла к традиционному формату обучения, при 

котором преподаватель является «реальным» и может сам координировать 

изменение концентрации внимания.  

Чтобы избежать данной ситуации во время проведения онлайн – уроков 

экономических дисциплин  мною используются различные современные сайты, 



которые помогают не только концентрировать внимание студентов, но и 

значительно облегчают работу преподавателя. Одним  из таких сайтов является 

сайт Learning Apps.  Learning Apps предназначен  для поддержки процесса 

обучения с помощью интерактивных модулей (упражнений).  При этом 

создавать интерактивные модули по готовым шаблонам может как учитель, так 

и сам учащийся. Данный сайт очень прост в использовании, экономит время 

создания новых заданий, имеет яркую оболочку, что положительно сказывается 

на внимании студентов при проведении уроков. Данный сайт имеет множество 

готовых упражнений по многим экономическим дисциплинам, таким как 

«Экономика», «Бухгалтерский учет» и так далее [3].  

Для определения разницы  между проведением обычного онлайн - урока и 

онлайн – урока с использованием  вышеуказанных интерактивных  методов, 

мною был проведен эксперимент. Одной группе студентов был проведен 

онлайн – урок по дисциплине «Основы экономики» через Zoom без 

использования других интерактивных сайтов. Урок проходил в форме 

объяснения лекционного материала. По результатам опроса процент усвоения 

нового материала студентами  данной группы составил  65 %. Вторая группа 

студентов присутствовала на онлайн – уроке с использованием сайтов – 

современных платформ, на которых размещен тот  же самый материал в виде 

интерактивных модулей и упражнений. Качество процент усвоения нового 

материала  группой составил 90 %. Это говорит о том, что использование 

современных интерактивных технологий при преподавании экономических 

дисциплин положительно влияет на качество знаний студентов.  

Оценивание знаний и умений студентов при дистанционной форме 

обучения также претерпело ряд изменений. Для полной оценки знаний 

студентов создаются специальные сайты, которые позволяют оценивать 

студентов в полном объеме, целыми группами.   

На занятиях по дисциплинам экономического цикла также мною 

используется метод «Деловых игр». Деловые игры наиболее приближены к 

реальной практической деятельности студентов. В процессе обучения деловые 

игры необходимы для развития творческого мышления, формирования 

практических умений и навыков, они позволяют студентам «примерить» на 

себе свою будущую профессию в реальных условиях, стимулируют 

концентрацию внимания, увеличивают процесс усвоения новой информации  и 

повышают интерес к будущей специальности. 

Одним из видов деловых игр, применяемых мною во время уроков, 

является «Аукцион знаний». Само слово аукцион изначально относится к 

экономике, и предполагает продажу вопросов командам за полученные баллы. 

Этот метод знакомит студентов с напряженной борьбой на аукционных 

продажах и позволяет в полной мере показать имеющиеся знания и умения[4]. 

Одним из основных принципов аукционов знаний является принцип 

состязательности, который формирует дух соперничества между командами и 

лидерами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Казахстанская система 

образования развивается в правильном направлении, отходит от устаревших 

методов преподавания, применяет опыт зарубежных стран  и совершенствует 

уже имеющуюся научно – техническую базу. Наша система образования стала 

более доступной для студентов благодаря применению инновационных 



образовательных технологий как при преподавании экономических дисциплин, 

так и в системе образования в целом.  
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Аннотация. В данном докладе рассмотрены и проанализированы 

существующие принципы и технологии эффективности инновационных 

технологий в преподавании биологии. Рассмотрены инновационные 

технологии в биологии. Определены основные понятия эффективности 

инновационных технологий в преподавании биологии. 

Ключевые слова. Коммуникация, естествознание, биологические 

процессы, живая клетка, микропрепараты. 

Инновационные и коммуникационные технологии, входящие в жизнь 

каждого человека, способствуют качественному решению задачи подготовки 

личности, востребованной обществом. Это возможно только при важном 

условии: педагог, владеющий ИКТ – компетенциями организует учебную 

деятельность учащегося и управляет ею.  

Применение информационных технологий в учебном процессе позволяет 

преподавателям воплотить свои педагогические идеи, представить их 

вниманию коллег и получить оперативный отклик, а студентам дает 

возможность самостоятельно выбирать образовательную траекторию - 

последовательность и темп изучения тем, систему тренировочных заданий и 

задач, способы контроля знаний. В ходе такого обучения реализуется 

важнейшее требование современного образования - выработка у субъектов 

образовательного процесса собственного стиля деятельности, культуры 

самоопределения, происходит их личностное развитие.  

Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся и развивающемся 

обществе, формирование у него способностей к саморазвитию. Сущность 

такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 

https://pedsovet.su/


возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать 

механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 

решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества 

в норму повседневной жизни человека, которая применима во всех сферах его 

деятельности. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Информационные технологии позволяют показать сложные 

биологические процессы, которые протекают в живой природе. Также при 

изучении биологии большую помощь оказывает применение электронных и 

информационных ресурсов с аудиоинформацией записи звуков живой и 

неживой природы. Программный материал представленный в виде учебных 

фильмов, слайдов с анимацией и звуковым сопровождением облегчает процесс 

усвоения и запоминания новой темы. Электронные справочники, энциклопедии 

являются неоценимым помощником для поиска и отбора материалов при 

подготовке рефератов, докладов и проектов. Лабораторные занятия очень 

важны в изучении биологии. Почти каждая тема закрепляется практической и 

лабораторной работой. При помощи электронных микроскопов и готовых 

микропрепаратов и различных реактивов студенты могут ознакомиться с 

особенностями строения клеток ит.д. 

Использование компьютера на уроке биологии развивает у студентов 

учебно-интеллектуальные умения: анализировать, сопоставлять, сравнивать, 

обобщать; учебно-организационные: работать по алгоритму, оценивать 

результаты своей работы; учебно-информационные: работать с источником 

информации.  

Использование на уроках биологии информационно-коммуникационных 

технологий позволяет моделировать различные условия учебного процесса, к 

которым ребёнку необходимо быстро адаптироваться, что способствует 

развитию и проявлению ключевых компетенций. 

Каждое средство обучения обладает определенными возможностями и 

дополняет другие средства, не заменяя их.  Поэтому необходимо комплексное 

использование  средств обучения. Использование инновационных технологий 

на занятиях биологии это  средство повышения эффективности 

образовательного процесса. 
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Тема доклада: Применение информационно- коммуникативных 

технологий на уроках русского языка как средство формирования и 

развития профессиональных компетенций студентов колледжа. 

Преподаватель русского языка и профессионального русского языка  

Исатаева Ж.К. 

 

Обеспечение качественного образования – первостепенная задача, ее 

решение является главным фактором, определяющим 

конкурентоспособность образовательной организации на рынке 

образовательных услуг.  Исходя из этого, на протяжении ряда лет в колледже 

ведется работа по внедрению информационно- коммуникативных 

технологий в учебно-воспитательный процесс.  

Образовательные средства ИКТ включают в себя разнообразные 

программно-технические средства, предназначенные для решения 

определенных педагогических задач, имеющие предметное содержание и 

ориентированные на взаимодействие с обучающимся. Использование 

информационно-компьютерных технологий открывает для преподавателя 

новые возможности в преподавании своего предмета. Изучение любой 

дисциплины с использованием ИКТ дает возможность для размышления и 

участия в создании элементов урока, что способствует развитию интереса 

школьников к предмету. Классические и интегрированные уроки в 

сопровождении мультимедийных презентаций, on-line тестов и программных 

продуктов позволяют учащимся углубить знания, повысить 

результативность обучения, интеллектуальный уровень учащихся, привить 

навыки самообучения, самоорганизации, облегчить решение практических 

задач. 

https://infourok.ru/primenenie-innovacionnih-tehnologiy-na-urokah-biologii-443555.html
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Компьютерные технологии открыли новые возможности для создания 

самими преподавателями иллюстративного материала. Известно, что такие 

средства обучения, во многом облегчают учащимся понимание и 

запоминание учебного материала, пробуждают у них интерес к изучаемым 

явлениям. Восприятие информации – важный этап усвоения материала, от 

него зависит правильное формирование понятий, осознание их сути. В этой 

связи возрастает значение компьютера, графические возможности которого 

позволяют обеспечить наглядно-образную, графическую информацию. 

Технологии допечатной подготовки предоставляют каждому желающему 

инструментарий создания и содержательного наполнения композиции, 

верстки, изготовления макетов учебных пособий, альбомов, книг, 

вспомогательных наглядных материалов.   Этому способствует текстовый 

редактор Microsoft Word, который  предоставляет большие возможности для 

реализации одного из важнейших дидактических принципов – наглядности. 

С его помощью можно подготовить наглядные пособия, разнообразные 

материалы программы, дидактические карточки, создать иллюстрированные 

тесты, упражнения, организовать выпуск школьных периодических изданий 

по предмету, оформить кабинет. Текстовый редактор предоставляет большие 

возможности для творческой работы. С его помощью можно выполнять 

творческие проекты, задания, исследования, доклады для конференций 

можно представлять в интересной, визуально привлекательной форме. 

Microsoft Excel для обработки табличных данных: их ввода, выполнения 

вычислений, построения графиков и диаграмм. Графики и различные виды 

диаграмм – очень ценное средство наглядного представления данных, 

которое облегчает их анализ и понимание. 

 

С помощью программы Power Point можно создавать презентации для 

последующего показа во время выступления на уроке, семинаре, незаменима 

она и во внеклассной работе по предмету. Но возможности ее так 

разнообразны, что она идеально подходит для создания мультимедийных 

учебных пособий: с красочной графикой, видеосюжетами, звуковым 



оформлением, анимацией. Учащиеся используют презентации как одну из 

форм представления творческих, проектных работ. Кроме презентаций, 

ученики могут создавать, например, базы данных. Подобные задания 

предоставляют возможность поработать с интересной информацией, 

расширяющей кругозор и закрепить навык, полученные на уроках 

информатики. 

Главное в создании проекта то, что учащимся предоставляется уникальная 

возможность творческого переосмысления и систематизации приобретенных 

знаний и навыков, их практического применения, а также возможность 

реализации своего общего интеллектуального потенциала, вкуса и 

способности. Технология мультимедиа применяется мной на всех этапах 

урока, так как позволяет соединить в единое целое различные формы 

представления информации: текст, голос, музыку, графику, иллюстрации, 

видео и т.д. Так при объяснении нового материала и проведении 

практических работ по своим предметам можно использовать компьютерные 

программы Ехсеl, Раint, Аdobе Рhotoshор, Word, РоwerРоint. Работа с ними 

по силам даже начинающим осваивать компьютер. 

Проекционные технологии избавляют студентов от необходимости быть 

прикованными к экрану компьютера, перенося его изображение (в том числе 

динамическое) на большой настенный экран.  

Педагогические возможности электронной доски как средства обучения 

превосходят возможности традиционных средств реализации учебного 

процесса. За счет большой наглядности, использование интерактивной доски 

позволяет привлечь внимание ребят к процессу обучения, повышает 

мотивацию. Наглядное управление программами, быстрые заметки, 

корректировка рукой на доске, запись в видеофайл, которую можно 

использовать как раздаточный материал, который студенты могут взять 

домой для самостоятельной работы, таким образом, объяснение материала 

позволяет сделать объяснения нового материала преподавателем ярче, 

информативнее и увлекательнее. 



Телекоммуникационные технологии представляют в распоряжение 

преподавателя безграничные информационные ресурсы планеты. Интернет 

превращает человечество в единое сообщество, каждому члену которого 

может быть открыт доступ к источникам самой различной информации. 

Подключив свой компьютер к сети Интернет, можно получить практически 

любую информацию. 

Поисковые технологии и системы управления базами данных позволяют 

эффективно ориентироваться в этих ресурсах и быстро находить 

необходимые материалы. Появляется возможность для концентрации 

больших объемов учебного материала из разных источников, 

представленных в разных формах, оптимально выбранных и 

скомпонованных преподавателем в зависимости от потребностей учащихся и 

особенностей программы. Такие дидактические материалы также создают 

возможность для реализации диалогического компонента в обучении: можно 

представлять разные источники информации, разные точки зрения, разные 

подходы к одному и тому же явлению. 

При изучении раздела «Лексика и фразеология» хорошо применять 

электронные словари и энциклопедии, которые  позволяют мобильно 

получить дополнительные сведения, они также могут использоваться при 

проведении уроков русской литературы. На уроках литературы можно также 

использовать такой вид работы, как прослушивание художественной 

литературы в электронном варианте.               

Информационно- коммуникативные технологии в колледже применяются и 

на уроках «Профессиональный русский язык», где  основной целью изучения 

дисциплины является обучение языку специальности, расширение 

профессионального кругозора учащихся, углубленное познание специфики 

их будущей профессии; коррекция, развитие  и совершенствование речевых 

умений и навыков (аудирование, говорение, чтение, письмо); знание 

грамматического материала и лексического минимума для чтения и перевода 

текстов профессиональной направленности. Так как на каждом уроке 

профессионального русского языка изучается  грамматическая и лексическая 



темы, перед преподавателем стоит нелёгкая методическая проблема 

построения такого урока, в котором обе темы были бы взаимосвязаны. Найти 

грамматический материал и подобрать упражнения к данной теме для 

преподавателей не составляет особого труда. Для  изучения лексической 

темы мной составляются тексты для чтения и обсуждения, для чего и 

используются ресурсы сети Интернет. Подбираются тексты, которые носят 

развивающий, познавательный характер, т.к. они должны развивать 

профессиональный кругозор обучающихся, знакомить с интересными 

фактами истории специальности, зарубежным опытом.  Используемый на 

уроке текст обязательно адаптируется к изучаемой грамматической теме, 

вводятся необходимые грамматические конструкции. 

Вот один из примеров, как используя материалы Интернета и применяя 

текстовой редактор Microsoft Word, можно подготовить карточку к 

лексической теме «Государственный бюджет». 

Задание.  Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и 

расставляя знаки препинания. 

И..пользование пр..фицита бюджета это р..сход..вание профицита бюджета 

сре..ств займов св..бодных остатк..в бюджетных сре..ств на п..г..шение 

основного долга по займам. Об..ем и..пользования пр..фицита бюджета 

опр..деляет(?)ся как пр..вышение су(м,мм)ы п..г..шения осн..вного долга по 

займам над су(м,мм)ой п..луче(н,нн)ых займов и дв..жения остатков 

бюджетных сре..ств. Зн..чение и..пользования пр..фицита бюджета 

уст..навливает(?)ся с отр..цательным знаком и с(о,оо)тветствует в..л..чине 

пр..фицита бюджета 

Лексический минимум: профицит, бюджет, займ, долг, бюджетные 

средства 

 

В целях реализации технологии педагогического сопровождения на уроках 

профессионального русского языка предусмотрено проведение нестандартных 



форм уроков, которые способствуют профессиональному познанию: деловые 

беседы, ролевые игры, путешествия, диалоги, интервью и др.  

Затруднения вызывает необходимость профессиональной направленности 

самого содержания упражнений, приводимых примеров, предлагаемых заданий 

для различных видов разборов.   

Рассмотрим это на примере урока-путешествия по теме «Склонение имён 

прилагательных. Деньги и их функции».  

Совместно с преподавателями специальных дисциплин нами был разработан 

лексический минимум терминов для каждого раздела программы. Каждый урок 

начинаем с терминологической работы,  в ходе которой обучающиеся  дают 

толкование терминов, составляют с ними словосочетания, предложения 

необходимой структуры, связный текст, подбирают название, составляют 

диалоги с использованием слов лексического минимума. Так, на уроке по теме 

«Склонение имён прилагательных. Деньги и их функции» в лексическом 

минимуме предлагаются следующие термины: деньги, бартер, цена, вексель, 

банкнота, инфляция. 

Обращается внимание на связь с историей и культурой русского народа, 

например, происхождение слов рубль, копейка;  культурные связи с казахским 

языком, например, обращаем внимание на тюркские корни терминов деньги, 

казна и др.  Это позволяет  усилить воспитательный потенциал используемых 

текстов. В качестве требований  к качеству текстов профессиональной 

направленности можно назвать чёткую структуру и  логическую 

завершенность.  

Перед началом работы с текстом предлагаю учащимся примерный 

алгоритм работы с текстом. Такой алгоритм может составить каждый 

преподаватель, исходя из особенностей группы, специальности и т.д. 

 

Примерный алгоритм работы с текстом 

1. Как называется текст? Какова тема текста? 



2. Кто является автором данного текста? Из какой книги, журнала взят текст? 

3. С какой областью знаний связан текст? 

4. Выразительное чтение текста. 

5. Вступительная беседа по содержанию текста. 

6. Работа над содержанием и композицией текста. О чём говорится в тексте? 

Какова основная мысль текста? 

7. К какому стилю относится текст? 

8. Какие смысловые части можно выделить в тексте?  

9. Составление плана. 

10. Языковая подготовка: словарная работа. Выяснение значения терминов. 

11. Пересказ текста. 

12. Повторное чтение или прослушивание текста. 

13.  Выполнение заданий к тексту. 

Выяснив содержание текста, переходим к работе по развитию речи. В ходе 

данной работы обучающимся предлагаются различные задания, например, 1) 

составьте вопросы, используя следующие речевые стереотипы выяснения 

мнения собеседника: 

 у меня к вам один вопрос… 

  хотелось бы задать такой вопрос… 

  уточните, пожалуйста, мысль о… 

  я не совсем понял… 

 разъясните, пожалуйста, подробнее мысль о… 

 меня интересует, какие аргументы вы приведете в доказательство мысли  

о... 

2) подумайте, какие из перечисленных потребностей людей можно 

удовлетворить только за деньги, а какие – нет: 

 познание окружающего мира 

 спокойная и безопасная жизнь 

 постоянное саморазвитие 

 пища 

 влияние на других людей 



 модные вещи, одежда 

 любовь 

 самоуважение 

 хорошее здоровье 

 уважение близких 

 хорошо устроенный быт 

 дружба 

 образование 

 развлечения 

 общение с природой 

 общение с людьми 

Грамматическая тема также изучается на материале изучаемого текста.  

Например, 1) определите разряды прилагательных: гениальный, ранний, 

непосредственный, далёкий, серебряный, платёжный, рыночный, 

казначейский, бумажный; 2) образуйте степени сравнения от следующих имён 

прилагательных: гениальный, непосредственный; 3) просклоняйте 

словосочетания: денежная терминология, бумажные деньги, казначейские 

векселя, международный оборот; 4) выполните синтаксический разбор: Деньги 

измеряют стоимость всех товаров. Стоимость товара, выраженная в 

деньгах, называется ценой.  

В качестве эпиграфа урока часто использую воспитательный потенциал 

русских народных пословиц и поговорок (о деньгах, богатстве, труде), 

например, «Денежка без ног, а весь свет обойдёт».  Пословицы позволяют 

развивать речь обучающихся, построить беседу, подготовить обучающихся к 

восприятию нового материала. Также использую приёмы педагогической 

техники, предлагаемые А.Гином. Например, роли «психолога», «адвоката», 

«хранителя времени» и др. Основная цель  – развитие речи обучающихся, 

обучение умению анализировать собственную деятельность, степень 

активности и др. Ввожу в работу диктанты с изменением текста, предлагаемые 

З.Ульченко. Так как собственно изложения и сочинения не предусмотрены 

программой, то проведение свободных диктантов, творческих диктантов, 



выборочных диктантов, диктантов с изменением исходного текста помогают 

развивать письменную речь обучающихся.  

Применение нестандартных форм уроков позволяет активизировать 

познавательную активность обучающихся, успешнее овладевать 

профессиональным русским языком, поддерживать интерес к будущей 

профессии. 

Работа с лексическим минимумом позволяет осуществлять межпредметную 

связь с дисциплинами специального цикла, обучение языку специальности, 

расширять возможности обучающихся в овладении спецификой будущей 

профессии, включать термины в активный словарь обучающихся, обогащать 

словарный запас обучающихся специальной лексикой, развивать навыки 

перевода терминов. В конце каждого раздела предусмотрены такие формы 

контроля, как зачёт на знание терминов, тестирование.  

Появление и широкое распространение ИКТ позволяет использовать их в 

качестве средства общения, воспитания. При использовании ИКТ на занятиях 

повышается мотивация учения и стимулируется познавательный интерес 

студентов, возрастает эффективность самостоятельной работы. Впервые 

возникает такая ситуация, когда ИКТ обучения становятся и основными 

инструментами дальнейшей профессиональной деятельности человека. При 

использовании ИКТ можно достичь реализации всех потенциалов личности: 

познавательного, морально – нравственного, творческого, коммуникативного и 

эстетического. Чтобы эти потенциалы были реализованы на достаточно 

высоком уровне, необходима педагогическая компетентность в области 

информационных технологий. 

Для совершенствования коммуникативного компонента своей деятельности 

педагог может применять различные психолого-диагностические 

компьютерные программы, а также любые программные средства для 

организации проектной деятельности учащихся. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР Adobe 

Photoshop. Опыт показывает, красочно иллюстрированный материал лучше 



усваивается и запоминается. Новые информационно коммуникационные 

технологии позволяют учителю использовать такие замечательные устройства, 

как сканер, принтер, проекторы. Для обработки красочных изображений 

используют редактор Photoshop. 

GIF-АНИМАЦИЯ. Анимация – это то, что никого не может оставить 

равнодушным. Компьютерные анимации можно вставить в презентацию. 

Анимированные изображения «оживят» лекционный материал и украсят 

страничку в Интернете. 

Microsoft Power Point 

Интернет - Браузеры.  Педагогические возможности электронной доски как 

средства обучения превосходят возможности традиционных средств 

реализации учебного процесса. За счет большой наглядности, использование 

интерактивной доски позволяет привлечь внимание детей к процессу обучения, 

повышает мотивацию. Наглядное управление программами, быстрые заметки, 

корректировка рукой на доске, запись в видеофайл, которую можно 

использовать как раздаточный материал, который учащиеся могут взять домой 

для самостоятельной работы, таким образом, объяснение материала позволяет 

сделать выступление учителя ярче, информативнее и увлекательнее. 

Благодаря, в том числе, и государственной программе информатизации 

современные компьютеры появились практически во всех школах и не только в 

кабинетах информатики. 

Для многих педагогов очевидно, что современный мультимедийный 

компьютер – надежный помощник и эффективное учебное средство в 

преподавании. Так при объяснении нового материала и проведении 

практических работ по разным предметам можно использовать компьютерные 

программы Ехсеl, Раint, Аdobе Рhotoshор, Word, РоwerРоint. Работа с ними по 

силам даже начинающим осваивать компьютер. 



Электронные таблицы Ехсеl можно применить для расчета семейного бюджета, 

составления бизнес-плана предприятия по ОЭЗ, строить графики функций по 

алгебре, решать сложные математические задачи. В этой программе легко 

производить математические, статистические расчеты. 

Графический редактор Раint можно использовать при создании чертежей на 

уроках геометрии, черчения, технологии. 

Умея выполнять компьютерные презентации с помощью программы Роwег 

Роint, можно сделать учебные наглядные пособия по любому учебному 

предмету. 

Программа Word применяется при создании практических работ, тестов, 

карточек-заданий. Проверка знаний учащихся с помощью компьютера 

значительно ускоряет процедуру подведения итогов выполненных работ и 

снижает количество ошибок при их   оценке.   Для   создания   программы   

компьютерного   тестирования   обычно привлекают   программистов.   

Однако   существуют   компьютерные   программные средства,   позволяющие   

грамотному   пользователю   решать   подобные   задачи самостоятельно. Одно 

из них – электронные таблицы Мicrosoft Ехсеl. Особенность этой программы 

состоит в том, что она позволяет применять для расчетов логические 

выражения. Ими можно воспользоваться и при подготовке тестов и 

контрольных работ. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) создают широкие 

возможности для развития современного образования, прежде всего в 

направлении индивидуализации, создают условия для реализации творческого 

потенциала учителя и ученика. Таким образом, в сфере преподавания учебных 

предметов использование ИКТ открывает новые дидактические возможности, 

связанные с визуализацией материала, его «оживлением», возможностью 

представить наглядно те явления и процессы, которые невозможно 

продемонстрировать иными способами. 



Повышается и собственно качество наглядности, и ее содержательное 

наполнение. В частности, прекрасные возможности создает систематизация и 

структурирование учебного материала через гипертекст. 

Безусловно, использование такой наглядности делает процесс обучения более 

живым и интересным, повышает мотивацию учащихся, способствует их 

активизации 
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Аннотация. В данной статье написано о системе обучения 

программированию «42 school».  Рассмотрены ее цели, для чего они служат и 

кому будут полезны. А так же уникальная стажировка для студентов 

MethodPro, в котором они могли попробовать себя в разных ролях сферы IT:  

проектный менеджер, маркетолог, разработчик мобильных приложений, 

аналитик ПО и т.д. 

Ключевые слова: программирование, 42 school, обучение, процесс, 

школа, студенты, стажировка 

Особенность школы. Главная изюминка 42 school – отсутствие контроля 

над студентами со стороны преподавателей. Работы, на первом этапе, тут 

проверяют сами студенты, после чего работу обучающихся анализирует 

компьютерная программа. При этом работа может быть проваленной даже в 

случае успешного её выполнения на 95%, если допустил ошибку в первой из 

20-ти задач на день! 

Тут нет никаких специальных стандартизированных учебников, есть только 

небольшие короткие видео, а создатели считают, что всю нужную информацию 

студент и так сможет найти в интернете и у других студентов. 

Процесс обучения в 42 school похож на игру в жанре квестов. Выполняя 

задания, студент набирает очки опыта, благодаря которым переходит на 



следующие уровни. Так, только от собственной производительности зависит 

скорость продвижения по материалу. 

Каждый день программа предоставляет к изучению новую тему и задачу к ней. 

Выполненное задание студенты загружают на GitHub, где его будет проверять 

однокурсник. Однако, бывает даже так, что успешная работа бракуется на 

последнем этапе компьютерной программой, если не были соблюдены все 

условия. 

Основателем инновационной школы является французский бизнесмен 

Ксавье Ньель, который занял солидное место в сфере телекоммуникаций у себя 

в стране, запустил бесплатный модемный интернет и продолжает развивать 

мобильный бизнес. В 2013 году он создаёт школу 42 в Париже, для того, чтобы 

подтвердить, что классическое обучение в колледжах и университетах – 

устарело. Кстати, сам Ньель не оканчивал университет, а изучал 

программирование в родительском гараже. 

В 2016 году вторая школа 42 silicon valley была запущена в Кремниевой 

долине. На строительство и работу школы в Калифорнии было потрачено более 

100 млн долларов США. По его задумке до 2020 года школа 42 должна обучить 

аж 10 тысяч студентов. 

Весной 2017 года школу посетил создатель «ВКонтакте» и Telegram 

Павел Дуров, назвавший данную школу «будущим системы образования». 

«Сложности» обучения 

Первый месяц обучения – это настоящее испытание. Всех студентов 

загоняют в жёсткие временные рамки, подкидывают все больше и больше 

заданий, сложность которых увеличивается с каждым последующим заданием. 

Понятие выходного в этот месяц не существует, так как на субботу и 

воскресенье нужно работать над командными проектами, а учебный день 

длится с 8:42 до 23:42. Только после успешного прохождения первого месяца, 

нагрузка немного спадает, и появляется время на отдых или развлечения. Для 

этого тут оформлена специальная игровая комната с настольными играми, 

теннисными столами и т. д. 

Рабочая зона школы – это огромная компьютерная лаборатория, 

оборудованная около тысячи моноблоков системы iMac. Все они объединены в 

единую сеть, каждый ученик хранит данные под своим логином на общем 

сервере. Лаборатория открыта 24 часа в сутки, поэтому и в 4 ночи здесь можно 

встретить учащихся студентов. 

Стоит отметить, что часть заданий разрешается списывать у друзей и делать 

потом реверс-инжиниринг. Но при проверке студентами и иногда и кадетами, 

часто спрашивают детальное описание решения. Как показывает практика, если 

ты не осознал, как решилась задача, то списыванием сделал хуже только себе 

самому и рискуешь получить оценку за списывание «-42» за весь учебный день, 

что очень негативно отобразиться в системе в профиле личного прогресса. 

Успешно пройдя месячное испытание в школе, которое проходят только 10%-

20%, мы получили возможность продолжить обучение, но получив отличный 

опыт, нам нужно было возвращаться обратно в 1World Online — одну из самых 

быстро растущих компаний в Кремниевой долине, согласно Inc. 5000. Всего за 

один месяц мы получили достаточно, чтобы применять полученные знания для 

лучшего взаимопонимания и более продуктивной работы с нашей командой 



программистов, например, быстро находить наработки на GitHub при 

необходимости быстрой доработки продукта. 

Основные отличия от традиционного обучения 

Инновационная школа 42 коренным образом отличается от традиционной 

системы образования по всему миру: 

 

 Отсутствие вступительных экзаменов и дипломов; 

 Обучение автоматизировано и представлено в виде игрового процесса; 

 Здесь нет учителей и учебников; 

 Студент сам отвечает за своё обучение. Здесь учатся только те, кому 

действительно нужны знания, а не получение диплома; 

 Интенсивная подача информации в сжатые сроки без выходных, вместо 

растягивания обучения на несколько лет; 

 В школе объединены принципы командной работы и самостоятельного 

достижения цели; 

 Постоянное развитие и обновление информации, которая отвечает 

современным трендам индустрии. 

 Сначала осваивается язык С, после чего студент сам выбирает какие 

языки он хочет изучать, следуя определенной иерархии 

 

 

 

процесс обучения в 42 School 

 

Школа программирования Methоd запустло летнюю IT-стажировку method 

pro. 

Methоd предоставляет возможность школьникам и студентам пройти летнюю 

IT-стажировку и получить новые навыки. Method PRO  - это ежегодная летняя 

IT-стажировка, на которой в течение 2 месяцев юные программисты имеют 

возможность получить профессиональное IT-обучение от лучших специалистов 

индустрии. Впервые данный проект был запущен в 2017 году, по итогам 

которого 4 проекта, разработанные студентами были внедрены в 

производство, ребята заработали более 3 миллионов тенге и получили 

возможность трудоустройства в крупные национальные компании. 
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ABSTRACT. This paper examines the role of content and language integrated 

learning (CLIL) in the teaching and learning of computer science in English – 

focusing especially on using information and communication technology (ICT). First, 

the advantages of using CLIL in computer science will be discussed, followed by 

illustrating the benefits and challenges of applying ICT in CLIL lessons. Finally, 

trends in research on technology enhanced CLIL will be presented, outlining existing 

findings as well as identifying research gaps in the field. The most important 

shortcomings and difficulties outlined in the related literature are the limited research 

on both CLIL and ICT supported CLIL in the subject of computer science, the use of 

unsophisticated (one-sided) statistical methodology, the inconsistent terminology for 

using ICT in CLIL, and the need in CLIL teacher training courses for the effective 

use of digital technologies. Therefore, the findings of this paper identify a variety of 

future research agendas in order to increase the effective, ICT-supported CLIL in the 

subject of computer science.  
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Introduction 

Technology has influenced virtually every aspect of life today, and education is no 

exception. To succeed professionally in the information age, today's students need 

not only theoretical knowledge, but also other skills and literacies. The vital tools that 

help to facilitate 21st Century skills are information and communication technology 

[31], computer science education [2, 22], and content and language integrated 

learning [35], therefore, teaching computer science in a CLIL environment utilizing a 

variety of digital technologies might result in a very productive synergy. This article 

aims to provide a review of the existing research on the role of CLIL in the subject of 

computer science, paying special attention to the use of digital tools in CLIL.  

CLIL in Computer science – reasons and existing experience 

Reasons for using CLIL in computer science 

From the very beginning of CLIL, the choice of subjects has led to a lot of discussion 

(Wolff, 2007). While CLIL can be used for a wide range of disciplines, science, 

geography, history and social sciences are most commonly taught through target 

languages [26].  



Nowadays, it is expedient to teach computer science through CLIL along with 

other subjects. This subject is known by various names in different European 

countries and languages [32]. “Computer Science”, “Informatics” or “Informatics 

Education”, “ICT” and “programming” are the terms used to describe the subject 

[11]. Weise (2013) advocates computer science “as one of the subjects best suited for 

bilingual education”. As stated by Marsh (2012), there are more opportunities for 

learners to learn and master a foreign language than ever before because “ICT, mass-

media and Internet usage have expanded dramatically” over the past decade (p. 245). 

Thus, “it may be assumed that teaching and learning computer science content with 

the ICT tools may re-double the lesson’s outcomes” [39]. Alginahi et al. (2009) 

remark that “Information Technology benefits are best reaped through the knowledge 

of the English language” (p. 112). Knowledge in the field of IT and computer literacy 

is mainly acquired through English [5].  

However, there is a lack of knowledge in studies dealing with CLIL in the 

subject of computer science [36, 39]. Weise (2013) wondered why there is “so little 

tangible interest in bilingual Informatics classes” (p.129). In his report, Weise (2013) 

outlined the key reasons why Informatics should be taught in English. To begin with, 

the language of Informatics is English, and English-language publications are often 

more accessible than in other languages. Second, high-quality translation of 

academic content takes time. Therefore, if students want to have access to up-to-date 

information in this field, they need to have adequate English language skills. 

Moreover, students quite often need to understand the technical specifications if they 

want to learn successfully. In addition, there is a strong relationship between the 

functions of keywords in a programming language and the meaning of those words in 

English. It helps to understand the meanings of Informatics terms. Furthermore, 

bilingual education prepares students for work in these fields after graduation, as 

applicants and professionals are required to have specialized foreign language skills, 

usually in English. 

Although the increase in effectiveness through the combination of teaching the 

subjects computer science and English has been pointed out several times, there are 

not many studies focusing on this topic – either referring to using English or to any 

other languages. 

 

Existing finding about CLIL in computer science 

One of those few authors who have dedicated their research to the field of 

teaching Informatics in English is Slezáková (2010). She conducted a longitudinal 

study of CLIL computer science teaching that spanned four years of data collection. 

The research was predominantly quantitative in nature with some qualitative features. 

The aim of the study was to investigate the effectiveness of teaching Informatics 

using CLIL approach on the lower secondary level. In the empirical part of the study, 

the author examined two groups: the first group was taught computer science using 

English as the language of instruction and the second control group was taught 

computer science in Czech. Different research methods were used for the quantitative 

part of the experiment, as didactic tests for learners, assessment of students' learning 

outcomes, and questionnaires for teachers and students. The qualitative part of the 

research involved observation of learners in the classroom. The research revealed that 

CLIL contributes to the development of English language. There was a language 

immersion in the CLIL classes, and the learners took the target language for granted, 



consequently, they did not have any code-switching problems. The researcher found 

that there was also a positive relationship between English and information 

technology, as most computer programs and games are edited in English. The study 

showed that the learners who studied computer science in the target language 

achieved better results in vocabulary, pronunciation, and listening exercises. Despite 

the overall positive assessment of the CLIL methodology in teaching Informatics, the 

researcher identified some difficulties such as the shortage of experienced teachers 

who understand the teaching methodology of the target language as well as the 

content subject; the challenges of finding appropriate teaching materials; and 

legislative restrictions or the high cost of implementing this kind of regulation. 

Weise (2013) demonstrated a methodological model of teaching computer 

science through English as a medium of instruction. In this model, he described five 

steps of introducing new content in the class: physical (e.g., representing a concrete 

object such as a moving robot, an experiment, or actions), figurative (e.g., a 

pictogram, an image, a schematic drawing), verbal (e.g., describing a process or 

situation), symbolic (e.g., object diagrams, graphs), and technical or mathematical 

(formula-based) form of representation (e.g., source code, pseudo-code, etc.). Based 

on this model, he presented two pieces of practical, approved teaching material that 

can be useful for Informatics teachers. The author showed possibilities and 

prerequisites for a firm integration of computer science in bilingual school curricula 

in Germany, because at the time of the article, computer science as a school subject 

was virtually absent from German bilingual secondary education programs.  

 

ICT in supporting CLIL 

 

Advantages of ICT in CLIL 

In comparison to CLIL in computer science, the area of ICT's impact on content and 

language integrated learning has been extensively studied. The studies show that the 

use of ICT in CLIL teaching brings numerous benefits.  

To begin with, students become more motivated in foreign language learning 

when ICTs are integrated into CLIL, since motivation is a common feature of both 

CLIL and ICT, their combination can give students a synergic motivation to learn a 

foreign language [33]. The use of digital tools in CLIL classrooms allows teachers to 

organize various activities that motivate students and develop their linguistic skills 

[29], as well as give students the opportunity to be active participants and developers 

of their own educational process, instead of being passive recipients of information 

[28, 29]. Abaunza et al. (2020) observed in their research that CLIL approach 

together with ICT tools such as Duolingo provokes motivation of students who 

previously showed “a low attitude, low academic performance and a tendency to 

demotivate the apprehension and acquisition of English as a foreign language” (p. 

102).  

Hernandez-Nanclares & Jimenez-Munoz (2016) discovered that the use of 

CLIL in combination with online pre- and post-lecture assignments, social media and 

blogging as tools for further practice, and integrating them into classroom practice 

improved students' achievement. They even concluded that without ICT 

interventions, the long-term success of bilingual programs and their advantages are 

severely undermined compared to groups taught exclusively in the mother tongue. 

ICTs promote interaction between students, and develop basic skills: working with 



new technologies, learning to learn, independent and autonomous learning, etc. [17]. 

Learning can be customized to suit the individual needs of each student, materials 

can be accessed anytime and anywhere, allowing students to learn at their own pace 

[4].  

 

Trends in research of ICT in CLIL 

Nunan (2010) defined three major roles of technology in second-language 

classrooms: technology as a content carrier and instructional tool, as a learning 

management tool, and as a communication tool. These roles of ICT can also be 

applied to the CLIL classroom. The research trends on the application of ICT in 

CLIL were divided according to these roles.  

 

Technology as a provider of content and instructional tool in CLIL 

According to Nunan (2010), the computer is acting as a carrier of content when it 

provides learners with reading and listening input. López Pérez & Malagón (2017) 

highlighted the importance of planning the input, the information that is being 

introduced in the CLIL class and suggested five steps to be followed. First, CLIL 

teachers should select a topic and define the main subject and language contents 

associated with it. Second, instructors must find materials that will be applied in the 

CLIL class, e.g., textbooks, audio, video, etc. In the next step, they need to organize 

and adapt these materials. Following that, teachers must decide what type of 

activities is appropriate, and finally, develop the activities. Pursuant to the aforesaid, 

after defining a topic, teachers need to find an appropriate input, where technology 

comes to help, since it allows easy and efficient access to content and information.  

One of the ways that ICT can be beneficial in the context of CLIL is by adding 

hypertext and hypermedia, as they allow students to access information about 

specific concepts or ideas in various forms as written texts, images, videos, simply by 

clicking on the word they want to study further about. A good example of a CLIL 

website that uses hyperlinks is Clilstore [4], which was created as a result of the 

Tools for CLIL Teachers project funded by the European Union, where teachers can 

develop and share learning materials [24].  

The article by Navarro-Pablo et al. (2019) presents the findings of a study 

conducted in eight Spanish schools on the views of CLIL teachers and learners on the 

integration of digital resources and materials in the classroom, especially how often 

and what digital resources have been used inside and outside of the CLIL classroom 

and what effect this had on students in L2 teaching-learning processes. The authors 

made a rough classification of ICT tools and resources commonly used in CLIL 

classes: hardware and software, files (e.g., films, music, eBooks), 1.0 and 2.0 content 

websites, social media, communication services, and online learning environments. 

The study indicates that those tools which promote collaborative studying, 

interpersonal communication, and learning autonomy, are in the lowest priority 

among the digital resources that teachers use in their CLIL classes. Moreover, 

teachers do not fully use all the functions of ICT tools, for example, some of them 

use the interactive whiteboards only as projectors.  

Cinganotto & Cuccurullu (2015) investigated the role of another form of 

providing information, video, in a CLIL setting. This research indicates that videos 

play a critical role in a CLIL environment as they can be used at different stages of 

the lesson, such as brainstorming, introduction, practice and assessment with the aim 



of engaging and motivating learners in a learner-centered perspective. Zhyrun (2016) 

discussed the benefits and limitations of developing audio-video materials adapted 

for university-level CLIL courses, comparing them with exusting materials, and 

concluded that specially created videos were easier to understand and evoke positive 

emotions as they relate to students’ life. The research by Gómez Ramos et al. (2020) 

proves the positive impact of implementing graphic organizers and concept maps on 

meaningful learning of substantive curricular content in CLIL classrooms. Concept 

maps or mind maps encourage students to be more creative, stimulate their cognitive 

thinking skills [12] and to better comprehend English texts they read [27]. 

Probably one of the widely used web-based activities in today’s classroom is 

WebQuests. The effectiveness of a teaching approach where WebQuests, CLIL and 

STSE (Science, Technology, Society and Environment) were integrated, was 

evaluated by Ángel (2015). The author points out WebQuest as a very attractive 

method, which provides guidance and structure for both students and teachers and 

stimulates higher order thinking skills, describing it as “an inquiry-oriented lesson 

format in which most or all the information that learners work with comes from the 

web” [6]. The use of one of the relatively recent online learning phenomenon - 

MOOCs in CLIL classes was investigated by De Waard & Demeulenaere (2017). 

They carried out a year-long exploratory study that examined the outcomes of the 

MOOC-CLIL (Massive Open Online Courses and Content and Language Integrated 

Learning) project. According to the results of the surveys and the interviews, the 

majority of the participating students were intrinsically motivated, students became 

more aware of their own learning abilities, and their use of a foreign language 

increased. In addition, many students improved their critical thinking and self-

regulatory learning skills.  

Krajka et al. (2016) discussed how CLIL integrated e-learning can be used to 

cultivate students’ diverse competences for lifelong learning, as well as how teachers 

and students use and relate to digital CLIL materials, designed in an innovative 

multimedia supported learning project (E-Academy of the Future). 160 school 

principals, 1017 teachers, and 13500 students were interviewed. The assessment 

revealed that students enjoyed using the e-learning materials and considered the 

content and language integration approach to be beneficial. Approximately 85.3% of 

teachers asserted that among all project-related materials, the e-learning units proved 

to be the most useful for forming core competences. From the research conducted by 

Wojtowicz et al. (2011) among 238 CLIL educators and practitioners in over 30 

(mostly European) countries, it appeared that ICT, and games-based learning in 

particular, are already extensively used in this area. In this study, the researchers 

sought to answer the question of how CLIL and ICT in combination can improve the 

effectiveness of learning in both language and non-language subjects. Most of the 

respondents (71%) agreed that CLIL teaching with ICT supporting is more effective 

than traditional methods. It is worth noting that the authors used the term ‘e-CLIL’ in 

order to describe the use of ICT in CLIL classes. In Italy, the Ministry of Education 

launched a whole project called eCLIL. It pursued the goal of guiding and supporting 

schools in the preparation and implementation of CLIL modules with the use of ICT 

technologies. During this project teachers were trained for applying CLIL and ICT in 

their lessons, and high-quality resources for students were developed, including 

project-specific websites, e-books, online assessments, blogs, and more [7]. In her 

paper, Leto (2017) described the results of one of those projects conducted in Italy in 



2015-2016 academic year, which involved 240 and 300 pupils from primary and low 

secondary schools respectively, as well as approximately 60 teachers of different 

subjects. The results showed that the CLIL students acquired the same content as the 

students in the non-CLIL classes, however their vocabulary was much larger, and 

they were able to use English to express what they had learned. Moreover, students 

were more motivated to engage with topics that they had previously found boring. 

Zaripova et al. (2019) described and assessed how CLIL and ICT, based on 

constructivist approach, where the core elements are the ability to explore, 

experiment, construct, discuss and analyse, improve Master students’ motivation.  

 

Technology as a learning management tool in CLIL 

Technology as a learning management tool has become increasingly important, 

especially with the proliferation of non-free software such as Blackboard and Moodle 

[23]. Albero-Posac (2019) offered a proposal for enriching CLIL subjects with ICT, 

in which different digital tools and platforms, selected based on certain pedagogical 

principles, were garnered in the Moodle learning management system (LMS). The 

platform was designed to help students in their extracurricular time (since class time 

is very limited) to review what they have learned in class, while also providing 

additional support to those who may need it and offering students the opportunity to 

expand their knowledge by working on both a language and a content level.  

The article by Veselá (2012) describes a design-based research where teaching 

was supported by the educational tools of Moodle. Veselá (2012) proposed the blend 

of Computer Assisted Language Learning (CALL) and CLIL as a methodology 

suitable for teaching English for Specific Purposes (ESP) and called it CA-CLIL 

(Computer Assisted Content and Language Integrated Learning). The author 

explained the differences between ‘e-CLIL’ and ‘CA-CLIL’: while the term ‘e-CLIL’ 

only takes the ‘e’ from the term ‘e-learning’ to refer to any form of using ICT in 

CLIL methodology, ‘CA-CLIL’ is a developed methodology based on common 

principles, united by common goals and motivation effective in teaching ESP. The 

results of the research show that the students trained in the CA-CLIL methodology 

had significantly better outcomes than other students in the non-CA-CLIL group in 

terms of their English proficiency and knowledge of the subject. Based on the 

analysis of the CA-CLIL lessons, the author emphasized that just teaching subjects in 

other languages and using computers in class cannot be considered as a CA-CLIL 

methodology. If the teaching does not have the predominant features of CA-CLIL 

(flexibility, authenticity, task-oriented, student-centered, and collaborative); if the 

role of the teacher is simplified to “lecturer”; if the technology is not used to improve 

all three phases of mastering a foreign language (input, perception-understanding-

reception-integration and output); and if both subject and language goals are not 

pursued, then the lesson cannot be called a CA-CLIL lesson, and its success can be 

doubtful. 

 

Technology as a communication and collaboration tool in CLIL 

In the context of CLIL, online communication technologies have tremendous 

potential to help students to develop foreign language skills, intercultural 

competence, and better understanding of subject matter [25]. O'Dowd (2018) 

explored one of the effective ways to engage CLIL students in communication and 

collaboration - Virtual Exchange. Virtual Exchange or telecollaboration is a practice 



in which students are involved in collaboration and online task-based interaction with 

partner students in other locations under the supervision of their teachers. This 

valuable tool can assist to achieve many of CLIL classroom learning objectives. For 

example, it allows students to practice their speaking skills in the target language 

with students from other countries on the topic of their subject area. Moreover, by 

communicating with people with different cultural background, students’ 

intercultural competence will develop, and finally, through meaningful, learner-

centered activities students are involved in learning by doing. Marenco (2017) 

studied the impact of peer tutoring and computer-based conferencing on students’ 

fluency and concluded that student-student interaction improves not only speaking 

skills, but also their motivation and self-confidence.  

Wikis also provide a perfect environment for collaborative work in a CLIL 

context, where users work together to create and edit content on a website. Merino 

Villar (2011) advocates using wikis in a CLIL class as a tool to help students 

improve their writing abilities in the foreign language while also practicing and 

broadening their understanding of non-linguistic curricular subjects. Wikis allow 

teachers to track individual and group progress of students, which can help in 

determining each student's degree of contribution. In addition, while working on a 

wiki, students must critically read what others have written, which promotes a higher 

level of interactivity. The study by Zhao et al. (2021) examined the content 

knowledge and language outcomes of bilingual students who were exposed to two 

different learning environments – a TECLIL (Technology-enhanced CLIL) project-

based learning environment using Knowledge Forum (KF), and a CLIL project-based 

learning environment. An educational software KF was applied to facilitate 

collaborative exploration of subject concepts, to organize project work and increase 

linguistic and literacy development. “Students explore a topic on KF by creating, 

reading, commenting on, and writing build-on notes in a collectively-created space” 

(p. 3). The results show that the TECLIL classes outperformed the comparison 

classes both in terms of studying subject concepts and in the use of specific English. 

An article by Cinganotto and Cuccurullo (2016) describes the possibilities of 

Open Educational Resources (OER) and digital tools in CLIL teaching. According to 

the authors, OER and ICT tools have significantly changed the educational landscape 

by allowing CLIL educators to communicate virtually and exchange ideas, best 

practices and materials, which helps them to improve the quality of learning, as the 

idea of OER is that the knowledge is publicly available, and anyone can share, use, 

adapt and re-share it. This is especially useful for CLIL teachers as they struggle to 

find specific materials and resources for content and language learning. 

With a greater emphasis on improving communication skills in language 

learning these days, CLIL classes are an excellent place to incorporate ICT, as these 

communication tasks and situations can be easily completed and replicated using 

digital media [21].  

 

Summary 

The review of the related literature on this field shows that there is a wealth of 

research on CLIL and the use of digital technologies in CLIL lessons. The most 

commonly researched topics relate to the benefits of using ICT and the role of 

collaboration tools in CLIL.  



However, there are comparatively few research-based theories and the 

available literature is rather limited. Therefore there is a research gap that concerns 

using CLIL supported by ICT in teaching computer science. Furthermore, there is 

limited research on CLIL in computer science, and the existing studies have been 

conducted using only either qualitative or quantitative study, consequently, no 

mixed-method research has been done in this area. In addition, there is a tremendous 

interest in CLIL issues from language teachers and researchers, which is 

understandable given that CLIL is ostensibly a language pedagogy issue, while 

subject matter teachers' perspectives are uncommon [33].  

Another problem is the inconsistent terminology for using ICT in CLIL: In 

various literature, the combination of CLIL and ICT is expressed in different terms 

such as ‘e-CLIL’ [37] or ‘eCLIL’ [7, 16] – both refer to the European Union funded 

project to develop and build digital resources for the use of CLIL - and ‘CA-CLIL’ 

[33] – Computer Assisted CLIL. Moreover, in some literature this blend is denoted as 

‘TECLIL’ [40] or ‘T-CLIL’ [3] - Technology-enhanced CLIL.  

Several authors claimed that there is a shortage of sufficient materials 

dedicated to teaching computer science in CLIL [30, 37, 39]. Furthermore, there is a 

lack of understanding about CLIL methodology and ICT usage among teachers as 

they use them inappropriately, not taking into account the dual focus of CLIL, using 

digital technologies without correct methodology - some of them appear to be 

difficult to use or they cannot take full advantage of all their features [21, 33, 34, 39]. 

Therefore, there is a need in CLIL teacher training courses where teachers can learn 

how to use CLIL methodology and digital technologies effectively in their classes, as 

well as online communication places for exchanging ideas and experiences [37, 39]. 

Progress has been made in the research of ICT supported CLIL, but many 

important research questions remain - especially regarding the subject of computer 

science. The above collected findings of the literature review can be used as 

recommendations for future research directions and thereby for filling the detected 

research-gaps. 
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БІЛІМДІ МЕҢГЕРТУ МЕН ҚОРЫТЫНДЫЛАУДА  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУСТАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Мукушева Лаура Надырбековна 

ШҚО Білім басқармасының «Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы –

экономикалық колледжі» КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

Аннотация: Бұл мақалада білім беру үдерісінде цифрлық білім беру 

ресурстарын қолданудағы маңызы, әдістемелік ерекшеліктердің сипаттамасы, 

электронды оқыту жүйесі мазмұны мен құрылымын талдау қарастырлған.  

 

Түйінді сөздер: kahoot, web-квест, Quizlet, Padlet,веб қосымша,виттуалды 

тақта, ақпараттық технологиялар,ресурс. 

 

Заман талабына сай қоғамды ақпараттандыруда педагогтар біліктілігін 

жетілдірудің, соның ішінде ақпараттық – коммуникациялық технологияны 

білім беру саласында  қолдану мен қолданыс аясын кеңітудің, еліміздің білім 

саласын дамытудағы негізгі басым бағыт екендігі анық. 

Қазіргі білім беру жүйесінің дамуына тән белгі-оны технологияландыру. 

Білім берудегі технологияландырудың маңызды элементтерінің бірі 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар болып табылады. Білім беру 

үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану 

арқылы дамыта оқыту, жеке тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге 

асыра отырып, оқу – тәрбие үрдісінің барлық деңгейіндегі тиімділігін, 

нәтижелілігі  мен сапасын жоғарлатуды көздейді. Қазіргі уақытта білім беру 

жүйесінде кең масштабты модернизация үрдісі жүзеге асырылуда: 

интерактивтілік принциптерінің орындалуын қамтамасыз ететін жаңа білім 

беру технологияларын құруда, жеке басқа бағдарланған әдістерді кеңінен 

қолдануда – қашықтықтан оқыту, жобаларды және жағдайларды талдау 

әдістері, тестілеу жүйесі және білімді рейтингтік бақылау. Аталған жаңа 

енгізулердің ішіндегі қазіргі кезде ерекше аталатыны   – бұл оқыту 

үрдісіндегі жаңа сапалы деңгей. Оқу материалдарды меңгеруін бақылауы 

әртүрлі тестілеу бағдарламалардың көмегімен жүргізіледі. Бұл білімді 

ақпараттандыру бағытының негізі болып табылады. Білім беруде ақпараттық 

және телекоммуникациялық технологияларды қолданудың норма ретінде 

болуы және оның келешекте білім беру жүйесінде дамуы – ақпараттандыру 

деңгейінің жоғарлығына байланысты.    



Kahoot – бұл викториналарды, тесттерді, сұрастыруларды онлайн 

құрастыруға арналған бағдарлама, сонымен қатар оқу сабақтарында, сыныптан 

тыс іс-шараларда пайдалануға болады. 

 

1-сурет  Kahoot.it сайты 

Kahoot  web-қосымшасы оқу жылындағы  барлық материалдарды толық 

қамтып, білімді меңгертуге арналған тест сұрақтарын құруға мүмкіндік береді. 

Оқушылармен тығыз қарым - қатынас орнатуға, сонымен жаңа матералды 

тереңдете түсу үшін Kahoot  қосымшасын кең көлемде қолдануға болады. 

Kahoot   класста немесе аудиторияда қолдануға негізделген, яғни оқытушы 

тестті негізгі экран бетіне шығару арқылы, ал оқушылар сұрақтарды талқылап, 

жауаптарын смартфон, компьютер немесе планшет (қалта телефондары) 

арқылы жолдай алады. Ол үшін оқушылар оқытушы айтқан арнайы құпия 

санды енгізулері қажет. Бұл сервис әрбір оқушының сұраққа қалай жауап беріп 

отырғанын, сондай ақ  барлық ұжымының үлгерім диаграммасын, жеке 

оқушының өз нәтижесін арнайы кестеден бақылауына мүмкіндік береді. Kahoot 

web-қосымшасы арқылы тіркелуші интернет желісі қосулы болған жағдайда 

шексіз жұмыс жасай алады.  Сонымен қатар Kahoot - қа шексіз көлеміде сұрақ 

енгізуге болады.  

Quizlet web-қосымшасы – оқу үрдісінде командадағы ойын барысында, 

оқу материалын тыңдау үшін, жеке оқыту, интерактивті сабақ беру үшін 

пайдалануға болады. Бұл web-қосымшасы оқушылардың білімін тексеруде, 

жаңа сөздер мен терминдер үйренуде, ережелерді еске сақтауда аталған әдісті 

қолдану оқушының есте сақтауын жақсартады. Бұл web-қосымшасы -

электронды білім тексеру жолы. Оқушы бұл жұмысты оқытушының 

қатысуымен немесе өзі жеке үйде де, сыныпта да орындай алады. Жұмысты 

орындап болған соң, дұрыс бұрыстығы тексеріліп, ұпай беріледі. Web-

қосымшасының мындай функциялары атап өтуге болады: 

flashcards – карточкалармен түсіндіру 

learn – классикалық тестке жауап беру 

Білімдерін тексеру үшін үш түрі бар: 

классикалық тест 

ашық тест 

дұрыс немесе қате деген жауапты тест 

 

2-сурет Quizlet.сom сайтты 

Kahoot, Quizlet web-қосымшаларының маңыздылығы тез арада негізгі 

мәліметтер есте қалады,өз білімін тексереді,уақыт пен жылдамдыққа жұмыс 

жасайды, қызығушылығы артады. Сонымен қатар бұл қосымшалардың scatter – 

сәйкестендіру, gravity – жылдамдыққа ойналатын ойын, үстінен сұрақтар 

шығып отырады, соларға тез жауап беруге болады. 

"Веб-квест" (WebQuest) терминін алғаш рет 1995 жылдың жазында Сан-

Диего университетінің (АҚШ) білім беру технологияларының профессоры 

Берни Додж (Bernie Dodge) ұсынған болатын. Автор оқытудың әртүрлі 

деңгейлерінде әртүрлі оқу пәндерін оқыту кезінде оқу процесіне интеграциялау 

үшін Интернеттің инновациялық қосымшаларын жасады. Веб- квесттерді 



жіктеу. Веб-тапсырмалар жеке мәселені, оқу тақырыбын, тақырыпты қамтуы 

мүмкін және пәнаралық болуы мүмкін. Веб-квест (web-quest) – бұл интернет-

ресустарын қолданып, проблемалық тапсырманы орындауды айтады. Веб-квест 

– кез-келген тақырып бойынша оқушылардың жобалық белсенділігін 

ұйымдастыру сценарийі. Веб-квест – ақпараттық ресурс ретінде Интернет 

қолданылатын, рөлдік ойынның элементтері бар мәселелік тапсырмалар. Ең 

алғаш Webquest- ті Берни Додж қолданған. Webquest- тің оқушыларға 

ақпаратты іздеуде емес пайдалануда уақытты ұтымды пайдалануға мүмкіндік 

беретін дизайны бар. 

Оқу процесинде веб-квесттерді пайдаланудың келесі себептері бар: 

1. Бұл технология – оқу үрдісіне интернетті енгізудің оңай жолы. Оқушы 

мен мұғалім үшін арнайы техникалық білім талап етілмейді. 

2. Веб-квесті жеке орындауға болады, бірақ ол топта ең жақсы түрде 

орындалады. Сонымен қатар білім берудің екі негізгі мақсаты: коммуникация 

және ақпарат алмасу жүреді. 

Берни Додж веб-квесттің келесі құрылымын атап өтеді: 

Кіріспе; 

Тапсырма; 

Процесс; 

Бағалау; 

Қорытынды; 

Кредиттер (қолданылатын материалдар); 

TeacherPage (мұғалімге арналған түсіндірмелер). 

 

3-сурет - Learnis.ru 

Оқытушы заман талабына сай тестілеу жүйесін меңгере алады, 

проблемалық тапсырмаларды орындап,  әрбір оқушының сабаққа деген 

қызығушылығы мен ынтасы арта түседі. Бұл қосымшаларды пайдаланудың екі 

тиімді жағы бар: біріншіден оқытушы мен оқушылар арасында тығыз байланыс 

орнайды, екіншіден оқушылар арасында бәсекелестік туындап, тиімді шешу 

жолдарын ұсынып, жаңа мәліметтер мен тақырыпты толық ашуға  

қызығушылығы оянады.  

Padlet (-let – бұл ағылшын тіліндегі кішірейткіш жұрнақ, pad – 

мағыналарының бірі – «блокнот, планшет») желілік сервисі бүгінгі таңда 

виртуалды тақталар жасауға арналған ең танымал онлайн құралдардың бірі 

болып табылады. Сервис әр оқушыға жұмысын тақтаға шығару, ал оқытушыға 

әр қайсына пікір қалдыру және баға қою мүмкіндігін береді. Белгілі бір 

тақырып бойынша материалдарды ортақ жинау үшін тақтаны пайдалануға 

болады. Бұл ретте оқушылар барлық сыныпта да, топта да жұмыс істей алады. 

Барлық ресурстар бір жерде жиналады және ешқашан жоғалмайды. 

 

4- сурет Padlet виртуалды тақтасы 

Padlet – виртуалды тақтасын қолдану мүмкіндігі көп.  

Қолдану мүмкіндіктері: 



Padlet тақтасының артықшылығы - студенттер оны сілтеме бойынша жай 

ғана тіркеусіз пайдалана алады. Бұл тақтадағы жұмысты ұйымдастыру процесін 

едәуір жеңілдетеді; 

Топтық өзара әрекеттесу мүмкіндігі тек пәндік ғана емес, сонымен қатар 

мета-пәндік дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді: байланыс, зерттеу, 

ақпарат іздеу. 

Padlet- те кез-келген уақытта қарау  үшін қол жетімді болатын виртуалды 

тақта материалдарына жүктеу арқылы құжат сақтау жүйесі ретінде пайдалануға 

ыңғайлы; 

Padlet- тақтасын жасау тәуелсіз тапсырма болуы мүмкін. Сіз оқушыларға 

таңдау жасай аласыз - презентация, интерактивті плакат, жад картасын немесе 

падлет тақтасын жасау. Алынған виртуалды тақтаны сайтқа енгізуге болады; 

Кез-келген суреттерді жүктеу үшін қолдануға болады; 

QR-кодтарының галереясын жасау. Оқушылар белгілі бір тақырыптағы 

ақпаратпен, суреттермен және сілтемелермен виртуалды тақтаны жасай алады, 

содан кейін оған QR - кодын жасай алады. 

Padlet- тақтасын жасау тәуелсіз тапсырма болуы мүмкін; 

Қазіргі уақытта оқушылардан  кері байланыс алуға, олар өздерінің 

әсерлері мен идеяларын ортақ пайдалану үшін 
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Padlet (-let – бұл ағылшын тіліндегі кішірейткіш жұрнақ, pad – мағыналарының 

бірі – «блокнот, планшет») желілік сервисі бүгінгі таңда виртуалды тақталар 

жасауға арналған ең танымал онлайн құралдардың бірі болып табылады. 

Аталмыш сервис әр оқушыға жұмысын тақтаға шығару, ал оқытушыға әр 



қайсына пікір қалдыру және баға қою мүмкіндігін береді. Бұл әдеттегі 

тақтаның онлайн түрі. Оған ескертпелер, суреттер, фотосуреттер (соның ішінде 

Сіздің құрылғыңыздағы веб-камерадан), файлдар мен сыртқы ресурстарға 

сілтемелер бекітуге болады. Ол жай қабырға жобасы, виртуалды қабырғаны 

ақпаратпен толықтыратын бірнеше қатысушының модельдеген қабырғасы 

немесе кез келген қолданушы оқи және редакциялай алатын ақпарат алмасу 

алаңы болуы мүмкін. Тақтаны сонымен бірге оқу-әдістемелік, бақылау-өлшеу 

және басқа да материалдарды орналастыру үшін оқытушы да пайдалана алады. 

Осылайша, тақтаға электрондық үлгідегі кез келген материалды орналастыруға 

болады. Әдетте сервисті де, ондағы жұмыстың нәтижесін де 

«падлет/падлеттер» деп атайды. Сервис – тегін, орыс тілді нұсқасы бар, 

меңгерілуі қарапайым және ешқандай бастапқы даярлықты талап етпейді. 

Сайтқа кірген кезде қолданушы сервис мүмкіндіктеріне бірден ие болады және 

оның функцияларын тіркелусіз-ақ пайдалана бастайды. Padlet сервисін 

қолданудың артықшылықтарына мына мүмкіндіктерді де жатқызуға болады: ▪ 

виртуалды тақта дизайнын таңдау мүмкіндігі; ▪ нақты режим уақытында 

ұжымдық қызметті және визуалды контентпен жұмысты ұйымдастыру 

мүмкіндігі; ▪ материалдарды кез келген тасымалдағыштан, сонымен қатар 

Интернет желісінен де (фото-, бейне-, аудиофайлдар) орналастыру мүмкіндігі. 

ҚОҒАМДЫҚ ПӘНДЕРДІ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ IT  ТЕХНОЛОГИЯНЫ 

ҚОЛДАНУ 

  

Қуанышева Күлпаш Бадешовна, "Рымбек Байсейітов атындағы Семей 

қаржы-экономикалық колледжі" КМҚК оқытушысы 

 

 

Аннотация Баяндамада заманауи телекоммуникациялық 

технологияларды, атап айтқанда интернет желісін қамтамасыз ететін 

мүмкіндіктерді қолдана отырып, қашықтықтан оқыту әдісі, қашықтықтан 

оқытудағы мақсаттар мен міндеттер, оның алдағы уақытта ақпараттық 

технология және коммуникация құралдарының негізінде дамуы туралы 

айтылған. Білім беруді ақпараттандыру, білім салаларының барлық қызметіне 

АКТ-ны енгізу және ұлттық модельді қалыптастыру қазақстандық білім беруді 

сапалы деңгейге көтерудің алғы шарты туралы баяндалады. Қоғамдық 

пәндерді оқытуда ақпараттық  - коммуникациялық технологияларды 

(электронды оқулық) пайдаланудың тиімділігі жайлы жазылған. 

 

Түйінді  сөздер: АКТ, Онлайн оқыту, IT технология, синхрондық немесе 

асинхрондық, коммуникация, интерактивтік тақта, мультимедия 

 

 Қазіргі уақытта білім алудың ілгері даму мүмкіндігі зор тәсілдерінің 

бірі – заманауи телекоммуникациялық технологияларды, атап айтқанда 

интернет желісін қамтамасыз ететін мүмкіндіктерді қолдана отырып, 

қашықтықтан оқыту. Қашықтықтан оқытудың тиімділігі оған енгізілген 

педагогикалық мағынамен анықталады, оның түсіндірулерінің ішінде екі 

түрлі көзқарасты бөліп көрсету керек. Біріншісі, бүгінгі күні кеңінен 



таралған, қашықтықтан оқыту арқылы мұғалім мен оқушы арасында 

ақпарат алмасуды білдіреді. Екінші тәсілде қашықтан оқытудың басым 

бағыты – қазіргі заманғы телекоммуникация құралдарының көмегімен 

құрылған оқушының жеке танымдылығының қызметі. Бұл тәсіл білім беру 

субъектілерінің өзара іс-қимылының интерактивтілігін және оқу процесінің 

өнімділігін қамтамасыз ететін ақпараттық және педагогикалық 

технологияларды біріктіруді көздейді. Бұл жағдайда ақпарат алмасу және 

жіберу оқушылардың нәтижелі білім беру қызметін ұйымдастыру үшін 

көмекші ортаның рөлін атқарады. Оқыту нақты уақытта синхронды түрде 

жүреді (чат, бейне байланыс, қашықтағы студенттер мен мұғалімдерге ортақ 

“виртуалды тақталар” және тағы басқалар), сонымен қатар асинхронды 

(электрондық пошта негізіндегі телеконференциялар). 

 Қашықтан оқыту сабақтарының түрлері бір жағынан педагогикалық 

процестің ерекшеліктерімен, екінші жағынан — оқыту орталығының 

қарамағындағы ақпараттық және телекоммуникациялық құралдар мен 

сервистердің жиынтығымен анықталады. Тәжірибе қашықтан оқытуда 

сабақтың келесі түрлерін қолдану өнімділігін көрсетеді. Кіріспе сабақ бүкіл 

курсты қамту, оның мәселелерін, алдағы сабақтарды шолу мақсатында 

өткізіледі. Оны білім беру серверінде веб-беттер жиынтығы түрінде жасаған 

жөн. Жеке сабақ-кеңес беру әр оқушының ерекшеліктерін ескере отырып, әр 

түрлі формада өткізіледі. Электрондық пошта бойынша қашықтықтан 

өткізілетін конференция қашықтықтан хат алмасу аясында бір мәселені 

талқылаудың құрылымы мен регламентін әзірлеуді талап етеді.  

            

 Осындай сан қырлы, әрі күрделі мәселелерді жүзеге асыруда 

оқытушының атқарар рөлі орасан. Оған әрі ауыр, әрі жауапты міндет жүгі 

жүктеледі: ол курстың бағдарламасының құрылымын дайындап, оны 

қашықтықтан білім беру жүйесімен астастырып бейімдейді, оқу үрдісінің 

барысын қадағалап, тапсырмаларды орындау барысында, өз бетімен бақылау-

пысықтау жұмыстарын орындау жөнінде ұсыныстар береді. Бұл ретте 

қашықтықтан оқыту жүйесінің әдістерінде көрсетілгеніндей, көңіл-күй, 

психологиялық қарым-қатынас бой көрсетеді. Қашықтықтан оқыту тәсілі 

бойынша жұмыс істейтін оқытушы оқытудың жаңа технологиясын, оқытудың 

компьютерлі және тораптық жүйелерін жетік біліп, олармен іс жүргізу ісін 

орындау шарт. 

Қашықтықтан оқыту тәсілімен оқытатын оқытушыларға және осы істе мүдделі 

басқа да адамдарға бірнеше талаптар қойылады: 

Оқытушы компьютермен жоғары дәрежеде сауатты жұмыс істей білуі қажет. 

Қашықтықтан оқытудағы мақсаттары мен міндеттері, оның алдағы уақытта 

ақпараттық технология және коммуникация құралдарының негізінде дамуы 

туралы білуі қажет. 

Қашықтықтан оқыту технологиясын жетік білетін, білім саласындағы 

қызметкерлерді, оқушыларды таныстыра білуі қажет. 

Оқытушының ақпараттық құралдармен жұмыс істеуге іс жүзінде дағдылануы 

қажет. 

Оқытудың телекоммуникациялық құралдарын қолдану ісіне дағдылануын 

қалыптастыру, атап айтқанда: тұтынушылар арасында ақпараттар алмастыру 



және ақпараттық жүйелердегі ресурстарды пайдалануға дағдылануын 

қалыптастыруы қажет. 

Жинақталған түрде оқу бағдарламасын құрайтын белгілі бір тәртіптегі 

модульдік курстардың әдістемелерін баяндай және курстарды өткізуді 

ұйымдастыра білуі қажет. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушының негізгі 

міндеті білім алушының келесі түрдегі орындалатын өз бетінше жұмысын 

басқару болып табылады: туындайтын мәселелерді қарастыру; мақсат 

пен міндеттерді қою; білім, тәжірибелерді беру; ұйымдастыру қызметі; 

білім алушылардың арасында өзара байланысты ұйымдастыру; оқу 

процесін бақылау.  

 Қашықтықтықтан оқыту нысаны негізгі үш технологиялар бойынша жүзеге 

асырылуы мүмкін: 

желілік технология (автономды желілік курстар немесе виртуалды кафедралар, 

Интернетті пайдаланатын университеттер); 

кейс-технологиялар негізінде қашықтықтықтан оқыту; 

ТВ-технологиялар негізінде қашықтықтықтан оқыту. 

Сонымен бірге нәтижелі түрде оқу үшін жаңа ақпараттық технологияның 

кұралдарымен жұмыс істей білуі тиіс. 

Сонымен, қашықтықтан оқыту – адамның білім алуға және ақпарат алуға 

деген құқықтарын іске асыратын үздіксіз білім беру жүйесі нысандарының 

бірі ретінде мамандардың негізгі қызметін атқара жүріп білімін, 

біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. Қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастырудағы маңызды кезең виртуальдық (синхрондық немесе 

асинхрондық) өзара іс-қимыл. Синхрондық өзара іс-қимыл студент пен 

оқытушының нақты уақыт режиміндегі қатынасты қарастырады. Бұл үшін 

қашықтықтықтан оқыту жүйесінің чаттары немесе бейне конференциялар 

қолданылуы мүмкін. Асинхрондық өзара іс-қимыл студент пен оқытушы нақты 

уақытта қарым-қатынаста болмаған жағдайда жүзеге асырылады, бұл жағдайда 

қашықтықтықтан оқытудағы байланыстар жіберу тізімдерінің немесе 

телеконференциялардың көмегімен электрондық пошта бойынша хат алмасу 

арқылы ұйымдастырылады. Оқытушының кеңесі (синхрондық немесе 

асинхрондық) – қашықтықтан оқытуды орындаудың міндетті шарттары. 

Білім беру жүйесінде ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологияны дамытудың тиімді құрылымы – білім порталдары болып 

табылады. Порталдың негізгі міндеті жоғары технологиялы оқу процесінің 

қолдауы арқылы бірыңғай білімді ақпараттандыру ортасын дамуына өз үлесін 

қосатын маңызды функциялармен толықтырылады. Порталдың білім және 

технологиялық саясаты, сонымен бірге оның ағартушылық қызметі әдістемелік 

және технологиялық арнаға ақпараттандыру процесін бірте-бірте ендіру әдісі 

болып табылады. 

Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері – өсіп келе жатқан жеке 

тұлғаны жан – жақты дамыту. Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс енгізу, 

жаңа педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды өмірге әкелу. Бұрынғы 

студент тек тыңдаушы, орындаушы болса, ал қазіргі студент – өздігінен білім 

іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек. 

Қазіргі студент: 

-дүниетаным қабілеті жоғары; 



-дарынды, өнерпаз; 

-ізденімпаз, талапты; 

-өз алдына мақсат қоя білу керек. 

 Осындай тұлғаны дамыту үшін оқытудың жаңа технологиясы қажет. 

Оқыту үрдісінде осындай әдістерді пайдалану мұғалімнің өзінің шеберлігіне 

қарай жүзеге асады. 

Қазіргі таңда дәстүрлі оқыту әдістемесінің заман талабына сай толық білім 

беруге, меңгертуге кепілдік бермейтіндігін өмір тәжірибесі көрсетіп отыр. 

Сондықтан жаңартылған әдістемелік жүйенің оқыту үрдісінде іске асу үшін 

оны технологияландыру қажеттілігі туады. Білім беру үрдісін ақпараттандыру 

– жаңа ақпараттық – коммуникативтік технологияларды пайдалану арқылы 

дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра 

отырып, оқу - тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын 

жоғарылатуды көздейді. 

            Қазіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл 

кезең ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты 

барлық ақпараттық - коммуникативтік технологиялар педагогтар қызметінің 

барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр. «Білім 

берудегі ақпараттық – коммуникациялық технологиялар» ұғымы  «оқытудың 

жаңа ақпараттық технологиялары», «қазіргі ақпараттық оқыту 

технологиялары», «компьютерлік оқыту технологиялары» және т.б., 

тіркестермен тығыз байланысты. 

 Білім беруді ақпараттандыру, білім салаларының барлық қызметіне АКТ-

ны енгізу және ұлттық модельді қалыптастыру қазақстандық білім беруді 

сапалы деңгейге көтерудің алғы шарты. Ақпараттық процестерді қамтамасыз 

ететін қазіргі заманғы есептеу техникалары біртұтас күрделі жүйе болып 

табылады. Сол себепті, педагогтардың кәсіби біліктілігін арттыруда АКТ - ны 

оқып - үйрену және оны қолдану күрделі процесс болып табылады. 

Ақпараттық технология – қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты 

жинау, сақтау, өндеу және тасымалдау істерін қамтамасыз ететін 

математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық 

құралдар жиыны. 

Коммуникация – ақпаратты тасымалдап жеткізу әдістері мен механизмдерін 

және оларды жазып жинақтап жеткізу құрылғыларын қамтитын жалпы ұғым.  

 Ақпараттандырудың негізгі бағыты ХХІ ғасырдың талаптарына сәйкес 

қоғамды дамытудың жоғары тиімділікті технологияларына сүйенген жаңа білім 

стратегиясына көшу болып табылады. Осыған сәйкес қазіргі білім жүйесінің 

ерекшеліктеріне – оның іргелілігі, алдын алу сипаты және оларға қол жеткізу 

мүмкіндіктері жатады. 

Оқу процесінде қолданылатын  АКТ құралдарын орналастырудың бірнеше 

жолдары бар. Ең перспективтісі және мазмұндысы жіктелу критериі ретінде 

АКТ құралдарын әдістемелік тағайындау облысы болатын жол болып 

табылады. 

Ақпараттық – коммуникациялық технология құралдары оқушыларға жаңа 

ақпарат көздеріне жол ашады, жеке жұмыс пен білім алудың нәтижелілігін, 

тиімділігін көтереді, кәсіби дағдыларды қабылдау және бекіту үшін 

мүмкіндіктер береді, қашықтықтан оқытудың жаңа формалары мен әдістерін 

жүзеге асыруға мүмкіндіктер ұсынады. 



Ақпараттық–коммуникациялық технология – мұғалімнің өз жұмыстарының 

әдістері мен ұйымдастыру түрлерін түбегейлі өзгертуге, оқушылардың жеке 

қабілеттелігін дамытуға, оқудағы пәнаралық байланысты күшейтуге, оқу 

процесін ұйымдастыруды үнемі жаңартып отыруға мүмкіндік береді. 

Ақпараттық – коммуникациялық технология жағдайындағы жалпы оқыту 

үрдісінің функциялары: оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ақпараттық болжамдау және 

шығармашылық қабілеттерін дамытумен анықталады . 

 Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-

қатынасына ақпараттық – коммуникациялық технологиялардың кеңінен 

қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды 

қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. 

Ақпараттық – коммуникативтік технологияны оқу-тәрбие үрдісіне енгізуде 

мұғалім алдына жаңа бағыттағы мақсаттар қойылады: 

- Өз пәні бойынша оқу-әдістемелік электронды кешендер құру 

- Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану; 

- Бағдарламалау ортасында инновациялық әдістерді пайдаланып, 

бағдарламалық сайттар, құралдар жасау. (мультимедиалық және гипермәтіндік 

технологиялар). 

- Қашықтықтан оқыту (Internet желісі) барысында өздігінен қосымша білім 

алуды қамтамасыз ету. 

Мақсаты: білім беруді ақпараттандыру жағдайында ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды оқу-тәрбие үрдісінде тиімді қолдану 

арқылы қоғамдық пәндерді оқытудың сапасын арттыру, студенттердің оқу 

материалдарын толық меңгеруі үшін оқу материалдарының практикалық 

жағынан тиімді ұсынылуына мүмкіндік беру. Бұл мақсаттарға жету жолында 

электрондық оқулықтар, тексеру программалары, оқыту бағдарламалары 

сияқты бағдарламалық өнімдер қызмет етеді. Білім саласында компьютер 

оқушы үшін оқу құралы, ал мұғалім үшін жұмысшы болып табылады. Оның 

қолданылуы нәтижелі болуы үшін бағдарламалық құралдар толық 

түрде оқытушының және студенттің алдына қойған мақсатына жетуін және 

шығару жолдарын қамтамасыз ету керек. 

Міндеттері: 

 жеке тұлғаның дамуында маңызды роль атқаратын студенттің  өз бетінше 

жұмысын тиімді ұйымдастыра білу; 

 сол арқылы білім, білік, дағдының  жоғары деңгейіне шығу; 

 студенттің түрлі дара қабілеттерін арттыру; 

 пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

 пән бойынша білім сапасын арттыру. 

 тәжірибелі-зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыра білуді қамтамасыз ету. 

 Ақпараттық технологиялардың бірі – интерактивтік тақта, 

мультимедиялық және он-лайн сабақтары. Интерактивті тақтаның 

мүмкіндіктері мұғалімдерге баланы оқытуда бейне және ойын 

бағдарламаларын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сондықтан бұл 

тақтамен әр сабақты қызықты өткізуді ойластырып, жоспарлаймын, себебі 

қолда бар мүмкіндіктерді пайдалану арқылы студенттерді жаңа заман 

технологиясын игеруге үйретеміз. 

 Білімді ақпараттандыру – қоғамдық пәндерді оқытудың басты талабы. 

Қоғамды ақпараттандыру үрдісінің дамуына байланысты тіл үйретудің 



мазмұны жаңарып отырады. Қазіргі жаппай ақпараттандыру заманында 

қоғамдық пәндерді оқыту мен ақпараттық технологияларды игеру жарыспалы 

түрде қолданылады. Ақпараттық қоғам кезінде оқытушы студенттердің 

алдында жалғыз ақпарат көзі болмайды. Ол ақпарат алуды жеңілдететін аралық 

тұлғаға айналады. Адамзат өркениетінің іргелі сипаты қажетті ақпаратты 

іріктеп алу, жинақтау, өмірге бейімдеп өңдеу және тұтыну болып табылады. 

Ақпараттық қоғамда алғашқы компьютерлік сауаттылық пен оны пайдалана 

білуді меңгермейінше, белгіленген міндеттерді шешу үшін компьютерлік 

құралдарды пайдалана білмейінше қазіргі ғылым мен мәдениетте, өндірісте, 

іскерлік пен қоғамның басқа да саласында адамның шығармашылық әлеуметін 

толық пайдалану мүмкін емес. Сондықтан қоғамдық пәндерді оқытуда 

қатысымдық құзыреттіліктің жоғары белсенді түрін дамыту ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды тиімді қолданғанда жүзеге асады. 

 Қоғамдық пәндерді оқытуда ақпараттық  - коммуникациялық 

технологияларды (электронды оқулық) пайдаланудың тиімділігі: 

 оқушының өз бетімен жұмысы; 

 аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу; 

 білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 

 шығармашылық есептер шығару; 

 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; 

 студенттің ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 

Мұғалім сабағында ақпараттық – коммуникациялық технологияларды 

пайдалану арқылы оның тиімділігін жүйелі түрде көрсете біледі. Ақпараттық – 

коммуникациялық технологияны (электронды оқулық) пайдалану оқытудың 

тиімді әдістерінің бірі деп ойлаймын. 

Электронды оқулықты қолдану саласы өте кең: электронды – оқыту жүйесі 

қашықтан оқыту үшін, өздігімен ізденіс барысында, жалпы білімге деген 

талпыныс бар студенттерге өте тиімді. Қазіргі заман талабына сай мүмкіндігін 

көп дербес компьютерлерді өңдей отырып, тарау 

бойынша студенттердің дағдыларды қалыптастыру, білім бақылау жұмыстарын 

бағалауға мүмкіндік береді. Осы арқылы компьютерлік технологияның 

дамуының тереңдетілуі білім сапасын жоғарылата отырып, мұғалімнің 

жұмысын жеңілдете түседі. 

Электронды оқулықты пайдалану арқылы: 

 сабақта техникалық құралдарды (компьютер), дидактикалық 

материалдарды қолдану тиімділігі; 

 мұғалімнің ақпараттық – коммуникациялық технологияны меңгеруі; 

 студенттің пәнге қызығушылығы; 

 алынған білім, дағды деңгейі; 

 білімнің тереңдігі; 

 тексеру түрлері, бағалау; 



 практикалық дағдыларды игеру мүмкіндігі артады. 

Электронды оқулықты қолдана отырып студенттер төмендегідей жұмыс 

жасауға мүмкіншілігі болады: 

- Өтілетін материалдарды дұрыс әрі жеңіл түрде түсінуге; 

- Студенттің өздігімен дайындалып, жұмыстың барлық кезеңдерінде өзін - өзі 

тексеруге; 

- Жұмысты тиянақты түрде орындауға; 

- Түсінбеген тақырыптарды шексіз қайталауға; 

- Оқулықты сабақтарда қолданып, студенттің өз деңгейінде тапсырмаларды 

таңдауға; 

- Қажетті материалдарды жылдам іздеп табуға мүмкіндік туғызады. 

Электрондық оқулықтарды қарапайым оқулықтарға қарағанда пайдалану 

ыңғайлы және оларда өзін – өзі тексеру жүйесі бар. Электрондық оқулық 

арқылы Осы электрондық оқулықтың артықшылығы болып табылады. 

Сондықтан, өзін – өзі тексеру жүйесі студент пен оқытушының арасындағы 

байланысын алмастырады. 

Электрондық оқулықтарды пайдалану студенттердің, танымдық белсенділігін 

арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға 

шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Сонымен, электронды оқулық мынандай жағдайларда тиімді: талапқа сай 

құрылған, кері байланыспен лезде қамтамасыз ете алады,белгілі бір бөлім 

бойынша білімді тексереді; қысқа мәтінмен көрсете, айта және модельдей 

алады. Электронды оқулық студенттің уақытын үнемдейді, оқу материалдарын 

іздеп отырмай, өтілген және студенттің ұмытып қалған материалдарын еске 

түсіруге зор ықпал етеді. Әр студент қажет жағдайда үйдеде өз бетінше 

жұмыстана алады және аннимацияларды көре отырып меңгерілуі қиын 

тапсырмаларды есте сақтай алады. 

Қазіргі таңда мен өз сабақтарымда электронды оқулықтарды пайдаланамын. 

Онда әр тарауда кестелер, жаттығулар қамтылған. Әр тараудағы тест 

сұрақтары, әр тапсырманың өзіндік жұмыстары студент білімін бақылауда 

және студенттің өз бетінше ізденісін туғызуда көмегі зор. Сонымен қатар 

тақырыпты қорытындылау үшін тест сұрақтары берілген. Бұл тест 

сұрақтарының  нәтижесі әр студентке жауап беру деңгейіне қарай смайликпен 

бағаланып беріледі. Бұл әдіс студенттің білімін көтеруге, сабаққа ынтасын 

қалыптастыруға оң әсер ететіндігі сөзсіз. Сонымен қатар ұмытып қалған 

ережелерді тапсырмалар арқылы еске түсіруге зор ықпал етеді, уақытты 

үнемдейді. 

Демонстрациялық материалдар даярлау, сыныппен кері байланыс жүргізу үшін 

интерактивті тақта мүмкіндігі шексіз. Интерактивті тақтаға термин сөздерді 

жазып сөздікпен жұмыстар жүргізу 

студенттердің сөздік қорын да байытып, қажетті мәліметтерді еске сақтауына 

мүмкіндік береді және осы тақырыпқа деген қызығушылығын арттырады. 

Өзге құралдардан компьютердің ерекшелігі – оның қатысымдық құрал бола 

білуі. Бұл – мәтіндерді оқу, сұхбат жасау, жазу, тыңдау әрекеттері. 

Мысалы «Саясаттану және әлеуметтану» пәнінен «Саясат» тақырыбын өткен 

кезде слайдтар жасалды, мәліметтер берілді, тексеру жұмыстары орындалды. 

«Қазақстан тарихы» пәніндегі «Қазақстан тоталитарлық жүйе кезеңінде» 

тақырыбын өткен кезеңде әкімшіл-әміршіл жүйе, кезеңдері мен 



қорытындылары туралы материал жинақтап, өте құнды презентация жасалды, 

толық мәлімет берілді. Бейне фильм көрсетілді, электронды оқулықтан 

мәліметтер берілді. 

Осындай жұмыс түрлерін қолдану студенттердің шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға, олардың осы пәнге деген қызығушылығын оятуға, дарынды тұлғаны 

қалыптастыруға әбден болады. 

 «Қазақстан тарихы» пәнінен «Қазақ хандығының қалыптасуы мен нығаюы», 

«Монғол шапқыншылығы» тақырыптарын өткен кезде берілген мәлімет, 

анықтамалар студенттердің таным дағдысын қалыптастыруға ықпал етеді. 

Сонымен қатар бейне материалдар, түрлі суреттер, кестелер мен сызбалар, 

слайдтар көрсету сабақты жүргізуде ерекше әсер қалдырып, сабаққа деген 

қызығушылықтарын оятады. 

Сабақтың қызықты да түсінікті болуы мұғалімнің шеберлігі мен 

ізденімпаздығына тікелей байланысты. Әрбір мұғалім шығармашылықпен 

жұмыс істеген жағдайда ғана еліміздің саналы, дарынды азаматтарын 

тәрбиелеп шығуға мүмкіндік бар. Шығармашылықпен іздену мұғалімнің 

еңбегіне, ой-өрісінің толысуына көп көмегін тигізеді. Бүгінгі күн 

мұғалімдерінің алдында тұрған басты міндет-оқушылардың сабаққа деген 

ынтасын арттыра білу, сол арқылы әр тақырыпты олардың санасына жеткізе 

түсіндіру. АКТ-ның ғылыми тұрғыда артықшылығы жеке тұлғаның 

шығармашылық қабілеті, танымдық белсенділігі, өзіне сенімі артады, қосымша 

материалдарды молынан алады. 

«Айтушы ақылды болса, тыңдаушысы дана болады» дегендей, сөзімді қорыта 

келе, сабақтарымда ақпараттық – коммуникациялық технология құралдарын 

қолданудың мынадай тиімді жақтары бар екеніне көз жеткіздім: 

 Студенттің оқуға деген ынтасы артады; 

 Әр студенттің жеке қабілеті айқындалады; 

 Үлгерімі нашар студентке көңіл бөліп, оларға көмектесу мүмкіндігі 

туады; 

 Жақсы оқитын студенттің тереңірек білім алуына жағдай туады; 

 Әр студент өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады; 

 Студент өз білімін бағалай білуіне бағыттауға мүмкіндік береді. 

Қорыта айтқанда, студенттерді шығармашылыққа, өз бетімен іс-әрекет етуге 

бағытталған тапсырмалар саны көбейгенде ғана, өз пікірін айта алатын, оны 

дәлелдей білетін, өмірге деген өзіндік көзқарасы қалыптасқан, үнемі ізденіс 

үстінде болатын, қоғам дамуына үлес қоса алатын, жан-жақты жетілген жас 

ұрпақ өкілдерін дайындай аламыз. 

Демек, жаңа технологиялық әдіс – тәсілдерді пайдалану білім сапасын 

арттырудың бірден – бір жолы. Оқыту үрдісінде студенттердің білім қорын 

молайтуға, белсенділігін арттыруға, шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге 

көмегі бар. Қоғамдық пәндерді оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды 

қолданудың маңызы өте зор. Сондықтан, ізденген ұстаздан ғана шығармашыл, 

дарынды шәкірттің шығары анық. 
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ТЕР 

Образовательные стандарты, предъявляя высокие требования к подготовке 

специалистов, предполагают ориентацию обучения не только на усвоение 

студентами определённого объёма знаний в рамках избранной профессии, но и 

развитие личности, её познавательных и созидательных способностей. Иными 

словами, образовательная организация должна формировать целостную 

систему умений, знаний и навыков, опыт самостоятельной деятельности 

будущих специалистов. 

Переключение проблемы обучения на проблему самостоятельного добывания 

знаний позволит обучающимся совершенствовать личность, развивать умение 

работать с информацией, необходимой для успешного выполнения 

профессиональных задач, формировать навыки работы в коллективе, чувство 

ответственности, проявлять активность и творческие способности. 

Дисциплины гуманитарного цикла способствуют реализации 

общеобразовательной подготовки обучающихся и основное их назначение – 

формирование и развитие общих компетенций. 

Дисциплины «Русский язык», «Русская литература», «Русский язык и 

литература» не являются профильными для технических специальностей. 

Отсюда ряд проблем: 

- низкий базовый уровень подготовки абитуриентов по русскому языку и 

литературе; 

- низкий уровень речевой культуры студентов; 

- отсутствие познавательного интереса к дисциплинам; 

- низкий уровень (или отсутствие) навыков самостоятельной работы, 

самоконтроля, самодисциплины. 

 Опыт общения с другими педагогами показывает, что вышеперечисленные 

проблемы являются типичными, поэтому они актуальны и нуждаются в 

решении. Уверена, что формирование профессиональной направленности 



должно идти средствами всех изучаемых предметов, в том числе и русского 

языка и литературы посредством внедрения компетентного подхода в учебный 

процесс через разработку интегрированных учебных элементов, целесообразно    

применять современные образовательные технологии. 

Суть понятий «технология», «образовательные технологии», «педагогические 

технологии определяется  в толковом словаре русского языка, как 

«Технология - это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве» (С.И.Ожегов).  

«Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов 

обработки, изменения состояния объекта» (В. М. Шепель).  Слово 

«технология» применительно к воспитанию стало употребляться тогда, когда 

педагоги обратились к искусству воздействия на личность учащегося. Говоря о 

технологии преподавания, уместно употреблять термин «искусство 

преподавания». 

Образовательная технология – это систематический метод планирования, 

применения, оценивания всего процесса обучения и усвоения знания путём 

учёта человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними для 

достижения более эффективной формы образования.  

Технология обучения как педагогическая система – это системная категория, 

ориентированная на дидактическое применение научного знания, научных 

подходов к анализу и организации учебного процесса и направленная на 

достижение высоких результатов в развитии личности учащихся. [9] 

Существует много разнообразных определений сущности педагогических 

технологий - термина, который стал популярным в последнее десятилетие. 

Следовательно, технологический подход к образованию предполагает 

рассмотрение учебно-воспитательного процесса как целостной системы идей, 

принципов, методов, форм, средств обучения, гарантирующей достаточно 

высокий уровень эффективности и качества обучения при её последующем 

воспроизведении и тиражировании. 

Современные педагогические технологии предполагают такое построение 

учебного процесса, при котором на первый план выдвигается взаимосвязанная 

деятельность преподавателя и студента. Они дают возможность повысить 

качество образования, более эффективно использовать учебное 

время, развивать познавательную, творческую активность обучающихся, 

формировать навыки самообразования, самоконтроля, самодисциплины.  

Использование большого спектра современных образовательных технологий 

даёт возможность педагогу, выбрав наиболее эффективные из них, 

продуктивно использовать рабочее время, добиваться высоких результатов в  

знаниях, развивать и формировать необходимые компетенции обучающихся. 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ 



 

Становление новой системы профессионального образования, 

информационные и интеграционные процессы, происходящие в 

обществе, делают применение современных технологий всё более актуальным. 

Учитывая то, что в колледж поступают подростки с низким уровнем базовой 

подготовки, навыками учебной деятельности, познавательной активности, 

отрицательной мотивацией к изучению дисциплин, передо мной возник ряд 

вопросов: «Чему учить?», «Зачем учить?», «Как учить, чтобы был максимально 

положительный результат?». На эти вопросы постоянно ищу ответы в своей 

педагогической практике. По-моему, знание инновационных образовательных 

технологий, методик их применения и конечных результатов является 

обязательной составляющей педагогического мастерства современного 

преподавателя, где поставлена цель применения современных образовательных 

технологий на занятиях по русском языку, литературе  с реализацией в 

процессе обучения последовательно: «Современные образовательные 

технологии и их применение на занятиях по русскому языку и литературе», 

«Формирование речевого идеала будущего специалиста», «Мультимедийные 

технологии в образовании», «Личностно-ориентированные технологии. 

Педагогика сотрудничества», «Использование инновационных технологий в 

развитии коммуникативных компетенций студентов на занятиях по русскому 

языку и литературе», «Проблемное обучение как технология активизации 

мышления студентов», «Метод кластера в технологии развития критического 

мышления студентов на занятиях по русскому языку, литературе». 

Учитывая специфику основной профессиональной образовательной программы 

колледжа, в процессе изучения и анализа теоретической стороны проблемы, 

выбрала для применения, на мой взгляд, наиболее эффективные формы, 

методы и приёмы современных образовательных технологий: 

Технология обучения в сотрудничестве. 

Технология дифференцированного, разно -уровневого обучения. 

Проблемное обучение. 

Метод кластера в технологии развития критического мышления. 

Мультимедийные технологии в обучении. 

Технология сотрудничества: 

Очень важной составляющей педагогического общения являются 

взаимоотношения преподавателя и обучающегося. Они способствуют не только 

успешному усвоению знаний студентами, но и их личностному развитию. 

Исходя из этого, сотрудничество педагога и обучающегося можно 

охарактеризовать как совместную деятельность, направленную на 

приобретение умений, знаний и повышение мотивации студентов к обучению. 



При традиционном обучении преподаватель является субъектом, а 

обучающийся — объектом педагогического процесса. Педагогика 

сотрудничества рассматривает обучающегося как субъекта. Поэтому, оба 

субъекта должны взаимодействовать, быть партнёрами. Педагогика 

сотрудничества как метод личностно-ориентированного подхода в обучении, 

используется в разных формах и на разных этапах занятия при проведении 

лекций, семинарских занятий, разнообразных диктантов, консультаций, 

сообщений и т.д. Также при организации  индивидуальной работы, в рамках 

которой оказывается помощь, осуществить  контроль за работой студентов. 

Преподаватель 

Студент 1 Студент 2 Студент 3 

Схема 1. Преподаватель и студенты работают в активном фронтальном режиме 

Существуют 4 варианта работы в команде: 

совместное обучение в малых группах; 

обучение в команде на основе игры; 

индивидуализация обучения в команде; 

обучение в сотрудничестве чтению и творческому сочинению. 

При изучении и закреплении материала, при проверке домашнего задания, при 

выполнении самостоятельных, творческих, проектных работ практикую 

обучение в малых группах (схема 2), в парах (схема 3). Иногда студенты 

выполняют функцию педагога, т.е. выступают в роли «дублера» (схема 4). Они 

участвуют в лекции, освещая тот или иной вопрос в виде сообщения, с опорой 

на презентацию; осуществляют опрос, взаимный опрос домашнего задания по 

заранее составленным вопросам; консультируют более слабых студентов, 

проверяют у них выполнение заданий и т.п. 

1.Командная работа 

2.Работа в парах 

3.Дублёрство 

4. Учимся вместе. 

«Дисциплина «Русский язык», тема «Орфография. Правописание НЕ с разными 

частями речи». Тип занятия – обобщение и систематизация знаний. Можно 

использовать вид групповой работы «Снежный ком». Он состоит из трёх 

этапов: индивидуальный, работа в парах, работа в микро-группах. 

Первый этап (индивидуальный) – работа со статьёй учебника 

(Ж.Х.Салханова и др. Русский язык: Учеб. пособие  СПО. - § 112) 

Второй этап (работа в парах) – составление опорной таблицы «Правописание 

НЕ с разными частями речи». Работа проверяется по слайду презентации. 

Дописываются те условия, которые были пропущены. 



Третий этап (работа в четвёрках) – выстраивание алгоритма, выполнение 

упражнений с его помощью. 

Слово без НЕ употребляется? 

Если нет, то пишем слитно. 

Если да, то 

2. К какой части речи относится слово? 

3. Работаем с таблицей, выбрав нужную колонку. 

Сначала участники микро-группы поочерёдно отвечают на отдельный вопрос 

алгоритма, затем каждый самостоятельно на весь алгоритм. 

Пример 2. Исследовательская работа в группах. 

Дисциплина «Литература», тема «Основные темы и мотивы лирики С.Есенина» 

Вид занятия – семинар. Студенты заранее разбиваются на подгруппы и 

готовятся к выступлению по предложенным темам: «Тема Родины в творчестве 

С.Есенина», «Любовная лирика С.Есенина», «Природа в лирике С.Есенина», 

«Тема поэта и поэзии в творчестве С.Есенина», «Философская лирика поэта». 

Более слабым студентам предлагаю подготовить «Анализ любимого 

стихотворения» (с обязательным выразительным чтением стихотворения 

наизусть). 

Пример 3. Участие студента в лекционном занятии («дублёр»). 

Дисциплина «Русский язык и литература». Тема «Язык и речь. Основные 

единицы языка. Понятие о литературном языке. Словари русского языка». Вид 

занятия – лекция. В качестве «дублёра» выступает студент, заранее 

подготовивший материал по одному из вопросов лекции. Имитируя 

деятельность преподавателя, обучающийся дает справочно-познавательную 

информацию о словарях русского языка, их создателях. Выступление другого 

учащегося способствует развитию у студентов познавательного интереса к 

изучаемой дисциплине, а в самом докладчике формирует коммуникативные 

способности, умение привлечь внимание слушателей к излагаемому вопросу. 

Применение технологии сотрудничества даёт положительные результаты: 

- улучшается микроклимат в группе, усиливается сплочённость коллектива; 

- взаимообучение способствует лучшему усвоению изучаемого материала; 

- совершенствуются навыки логического, ассоциативного мышления; 

- у студентов возрастает познавательная активность и творческая 

самостоятельность; 

- развивается чувство ответственности не только за собственный результат, но 

и за успех каждого члена команды, микрогруппы в целом; 



- воспитывается вежливое, доброжелательное, толерантное отношение с 

партнёрами. 

Трудности. Опыт показал, что не все члены микрогруппы добросовестно 

работают над поставленной задачей, иногда используют труд более сильных 

или старательных студентов. Отсутствие самодисциплины приводит к тому, 

что недобросовестные студенты могут подвести членов команды 

Технология дифференцированного, разно-уровневого обучения 

Дифференцированное обучение – это технология обучения студентов с 

разными способностями в рамках одной группы. Учитывая базовый уровень 

знаний по дисциплинам, индивидуальные особенности обучающихся (разный 

уровень обучаемости, степень владения языком, психологические особенности) 

применяю внутригрупповую дифференциацию с элементами разно-уровневого 

обучения. С учётом особенностей студентов, делю группу на условные три 

подгруппы (по уровню успеваемости, мотивации к обучению) и предлагаю 

задания разного уровня сложности. Работа над упражнениями может 

выполняться индивидуально, в динамических парах или в микро-группах. 

Задания 1-го уровня носят репродуктивный характер, 2-го – аналитический, 3-

го – творческий или продуктивный уровень. Дифференцированный, разно-

уровневый подход применяю на разных этапах занятия: при проверке 

домашнего задания, при закреплении, повторении изученного материала, при 

подборе домашних заданий. 

Дисциплина «Литература», тема «М. Шолохов и его роман-эпопея «Тихий 

Дон», итоговое занятие в форме контрольного тестирования. Задания 1 уровня 

(вариант I): А - выбрать вариант ответа, В - полный ответ на вопрос, С – 

ответить на проблемный вопрос (обсуждался и записывался на занятии). Общее 

количество вопросов и степень их сложности по вариантам отличается. 

Предлагая студентам упражнения разного уровня, акцентирую внимание на 

том, что «слабые» могут попробовать свои силы и выполнить более сложное 

задание. Таким образом, ребята учатся самостоятельно определять свою 

«планку». 

Преимущества, выявленные в результате применения дифференцированного 

обучения: 

- каждый студент учится на уровне своих возможностей и способностей; 

- реализуется индивидуальный подход к обучающимся (появляется 

возможность помогать слабому, уделять внимание сильному); 

- создаётся атмосфера доверия, сотрудничества, настроя на обучение; 

- повышается уровень мотивации обучения как в слабых, так и в сильных 

группах. 

2.3. Проблемное обучение 

Применяемые приёмы создания проблемных ситуаций: 



-  Студентам предлагается   противоречия и им самим найти способ его 

решения; 

- излагаю различные точки зрения на один и тот же вопрос (например, 

противоположные мнения литературных критиков по поводу художественного 

произведения или восприятия литературного героя); 

- предлагаю обучающимся рассмотреть проблему или явление с различных 

позиций (например, биографа, судьи, журналиста); 

- побуждаю студентов делать обобщения, сравнения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты (например: сравнить характеры главных героев изучаемого 

произведения; анализировать и сравнивать языковые явления); 

– ставлю конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику рассуждения); 

– определяю проблемные теоретические и практические задания (например, 

исследовательские). 

В практике используются уроки-диспуты, уроки-размышления, уроки-

дискуссии, проблемные лекции. 

Проведённый анализ показал, что применение методов и приёмов современных 

образовательных технологий: 

- способствует установлению комфортного микроклимата в студенческом 

коллективе; 

- помогает развитию познавательной активности обучающихся, что даёт 

положительную динамику качества обучения; 

- развивает логическое мышление, коммуникативные способности студентов; 

- повышает уровень их самооценки; 

- развивает индивидуальные и творческие способности. 

Таким образом, мы видим, что современные образовательные технологии 

способствуют формированию общих компетенций на занятиях русского языка, 

литературы и культуры речи и готовят студентов к дальнейшему освоению 

специальных дисциплин. 

В своей педагогической практике планирую продолжить работу по 

применению уже изученных педагогических технологий, а также изучение 

других современных образовательных технологий 

 

ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ БІЛІМ 

САЛАСЫНДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

 

Болатова Зарина Болатовна 

"Қазтұтынуодағы агробизнес және экономика колледж» мекемесі,  



Информатика пәні оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

Аннотация. Бұл мақалада жаңа ақпараттық технологиялардың білім 

саласындағы маңызы қарастырылып, талданған. Ақпараттық технологиялардың 

ерекшеліктері және өз тәжірибемде қолданылған қосымшалардың маңызы, 

қолдананылуы қарастырылады. Олардың жету нәтижелері көрсетіледі. Оқыту 

үшін тиімді, қолайлы қызықты сабақ өткізуге арналған қосымшалар тізімі 

көрсетіледі. Қосымшалардың қызметі, орындалуы, ұйымдастырылуы 

қарастырылған. 

Түйінді сөздер: инновация, ақпараттық технология, сандық 

ақпараттық жүйелер, қосымшалар, презентация, шығармашылық, электрондық 

кітап, мультимедиа. 

 

Соңғы онжылдықтар ішінде әлемде заманауи технологиялар жедел 

қарқынмен дамып келеді, онда өскелең ұрпақтың бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз етудің шарты мен оны қалыптастырудың негізгі құралы цифрлық 

технологиялар болып табылады. 

Қазіргі уақытта технологиялық революция – цифрлық трансформация 

процесі жүріп жатыр. Адамның басқаруындағы ескірген технологияның 

орнына жасанды интеллект технологиялары мен IT-басқару – бұлтты 

шешімдер, виртуалды және кеңейтілген шынайылық, интернет-заттар (IoT), 

машиналық оқыту, жасанды интеллект, блокчейн, болжамды аналитика, 

электрондық әмиян, цифрлық қолтаңба, электрондық журнал, цифрлық 

фотоаппарат және т.б. технологиялар еніп отыр. Цифрлық технологиялар 

құралдарының даму прогресі білім берудің түрлі салаларында пайдаланылатын 

3D баспа құрылғыларының көмегімен күрделі үш өлшемді модельдер жасауға 

мүмкіндік берді. 

Білім берудегі ақпараттық технологиялардың ерекшеліктері 

Білім берудегі ақпараттық технологиялар көптеген мүмкіндіктер береді. 

Бейнеконференциялар, Оқу құралдары, көптеген пайдалы байланыстар мен 

материалдар заманауи білім беруді ерекше етуге мүмкіндік береді.  

Қазір өмір өзінің қарқынын едәуір жеделдетті, сондықтан білім қысқа 

мерзімде және аз күш-жігермен сәйкес келетініне назар аударған жөн, бірақ 

білімнің сапасы мен көлемі тек артуы керек. 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 

әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деген 

елбасымыздың үндеуінде айтылып кеткендей, білім ақпараттық қоғамда, 

жаһандану заманында құнның негізгі көзіне айналуда. Ғылым мен жаңа 

технологияларды, білім беруді дамытудың жаһандық үрдістері: 

1.Ақпараттық коммуникациялық технологиялар. 

2.Ақпараттық мәдениет орталығы. Қазақстан Республикасының «Білім 

туралы» Заңының 11 – бабының 9 тармағында оқытудың жаңа 

технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру бағдарламаларының қоғам 

мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал 

ететін кредиттік, қашықтан оқыту, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды енгізу және тиімді пайдалану міндеті қойылған.Ақпараттық 

технологиялардың бірі-интерактивтік тақта, мультимедиялық және он-лайн 

сабақтары. 



Жаңа ақпараттық технологияларды сабақта қолдану келесі нәтижелерге 

жеткізеді: 

1. Білімгерлерге еркін ойлауға мүмкіндік береді; 

2. Тіл байлығын дамытады; 

3. Өз ойын жеткізуге, жан-жақты ізденуге үйретеді; 

4. Шығармашылық белсенділігін арттырып, ұжымда бірігіп жұмыс 

істеуге тәрбиелейді. 

5. Өз бетімен білім алатын, ақпараттық технологияларды жақсы 

меңгерген, білімді жеке тұлғаны қалыптастырады. 

Қазіргі кезде мұғалім үшін жалпы ақпараттық технологиялардың 

қолданудың түрлі әдістерін қарастыруға болады. Біріншіден оқытушы өз 

сабағын қызықты өткізудің әдістерін іздейді. Сабақты балаларға тек сабақ 

кезінде ғана емес, сабақтан тыс кездерде ақпараттық коммуникациялардың 

қолданылуымен қызықтырып, ары қарай сабақты дамытуға болады.  

Мұндағы қолданылатын әдістер: бейнесабақтар түсіріп, монтаждау; 

қызықты, креативті слайд жасау, videoScribe анимациясын презентацияларда 

қолдану, көрнекілік бокстар жасау, hand animation қосымшасымен қолмен 

жазғандай слайд, презентациялар жасау, сабақты міндетті түрде акт қолдану 

және т.б айтуымызға болады.  

Мұғалімге әрдайым барлық оқушылардың назарын аударатын қызықты 

сабақтар жасау қиын. Интерактивтілік арқылы оқуға ықпал ететін сабақтарды 

құру одан да қиын.  

Nearpod-мобильді құрылғылар арқылы құру, өзара әрекеттесу және 

бағалау. Nearpod-бұл мәселелерді шешетін таңғажайып құрал. (1 сурет) 

Біріншіден, Nearpod әртүрлі пәндері бойынша мамандар жасаған 

көптеген дайын, толық интерактивті сабақтарды ұсынады. Сонымен қатар, 

Nearpod мұғалімдерге кез-келген файл түрінен сабақтарды импорттауға және 

оларға интерактивті элементтерді, веб-сілтемелерді немесе бейне үзінділерін 

қосуды бастауға мүмкіндік береді. 

Содан кейін оқытушылар сабақтарын студенттердің гаджеттерімен 

синхрондап, жеке тапсырмалар жасап, олардың орындалуын қадағалай алады. 

Nearpod — ны көпшіліктен ерекшелендіретін нәрсе-бұл интерактивті 

сабақтарды одан әрі кеңейту үшін олардың инновациялық идеялары. Nearpod 

пайдаланушыларында Nearpod 3d және Nearpod VR қосылу мүмкіндігі бар. Бұл 

бағдарлама өз тәжірибемде қолданылды.  

 

 

 

1 сурет. 

Buncee-мультимедиялық сабақтарды құру, ұсыну және бөлісу 

Buncee-бұл сыни ойлауды, қарым-қатынас, ынтымақтастық және 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал ететін презентация жасау 

құралы. Buncee-дің көптеген функциялары оқуды қызықты ететін 10 мыңнан 

астам графикалық кескіндерді қамтиды. Тікелей Buncee-де аудио және видео 

жазуға, сонымен қатар YouTube, Pixabay және басқа да көптеген ресурстармен 

біріктіруге мүмкіндік бар. Сарапшылар Bunсee-ді сандық плакаттар, 

микрофильмдер немесе қарапайым ойындар жасау сияқты сыныптан тыс 

жұмыстарға қолдануды ұсынады.(2 сурет) 



 

 

 

2 сурет. Buncee 

Book Creator -әдемі электронды кітаптар жасаудың оңай жолы. (3 сурет) 

Book Creator-бұл iPad-та электронды кітаптар жасауға арналған 

қарапайым бағдарлама (және ол көп ұзамай платформалық болады). Қызметтің 

міндеті-мұғалімдерге келесі буын мазмұнын құруға және оқу нәтижелерін 

жақсартуға мүмкіндік беру. 

Оқытушылар Book Creator көмегімен интерактивті және дамытушы оқу 

ресурстарын дамыту мүмкіндігіне ие, оларды студенттер оңай таратып, 

пайдалана алады. Электрондық ресурсты жаңартып отыру, жыл сайын жаңа топ 

үшін жаңарту және сабақ барысында тікелей өңдеу өте оңай. 

 

 

 

3 сурет. Book Creator 

Explain Everything-бірлескен интерактивті онлайн-тақта. 

Пайдалануға оңай дизайны бар қызмет нақты уақыт режимінде 

интерактивті ынтымақтастық тақталарын құруға көмектеседі, сонымен қатар 

анимацияны, дыбысты, түсініктемелерді пайдалануға мүмкіндік береді. 

TouchCast-ақылды бейне жасау 

TouchCast ақылды бейнеге негізделген. Бейнені ақылды ететін не? Бейне 

ағындарын құруға арналған құралдар, оларды пайдалану өте оңай. Сіз өзіңіздің 

бейнелеріңізді тартымды ететін интерактивті элементтерді пайдалана аласыз, 

сонымен қатар әлемнің кез келген нүктесінен бірлесіп жұмыс істеу мүмкіндігі 

бар. Touchcast Studio көмегімен бұл сіздің қолыңыздағы теледидар студиясы. 

Жасыл экран функциясын пайдаланып, фонда немесе мазмұнның ішіне 

орналастырыңыз, тақырыптар, түсініктемелер қосыңыз. Бейнеңізді жазып, 

өңдеңіз және бөлісіңіз. Шағын топ үшін немесе бүкіл әлем үшін тікелей эфир 

өткізіңіз. 

Бейне презентациялар-бұл сабақты қызықты және жарқын айту қажет 

болған кездегі ең жақсы шешім. Мұндай презентациялар оқушының назарын 

аударады және сабақты қызықты етуге көмектеседі. Олар әр компьютер 

қолданушысы жасай алатын шағын жарнамалар, яғни маркетинг тілімен 

айтатын болсақ, сіздің сабағыныздың жарнамасы десек те болады. 

Sparkol VideoScribe қызметі-эффектісі бар бейнелер жасауға, сюжетті 

қолмен жасауға мүмкіндік береді. Ағылшын тіліндегі Аналог - 

www.sparkol.com бағдарламаның сынақ нұсқасында алғашқы анимациялық 

презентацияны жасауға көмектесетін 3 дайын шаблон бар.  

PowToon — қосымша ақылы мүмкіндіктері бар анимациялық бейне 

презентациялар жасауға арналған ақысыз онлайн бағдарлама. Бағдарламада 

слайдтардағы мәтінді анимациялаудың бірнеше нұсқалары бар: мәтінді қолмен 

жазу, әріптердің дәйекті пайда болуы, сонымен қатар PowerPoint 

бағдарламасында қолданылатын мәтінді анимациялаудың қарапайым 

нұсқалары. Анимациялық суреттердің кітапханасы өте үлкен: векторлық 

графикадағы әртүрлі адамдардың модельдері және инфографиканың көптеген 

элементтері. Жазылым ақысын төлеу үшін күрделі суреттерді сатып алуға 



болады. Дайын шаблондар кітапханасында сіз өзіңіздің бейне презентацияңыз 

үшін ең қолайлы дизайнды таңдай аласыз. 

Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудың басты мақсаты – білім 

алушыларды ақпаратты беру, түрлендіру және оны қолдану білімдерімен 

қаруландыру, олардың компьютерлік технологияны өз қызметтеріне еркін, 

тиімді пайдалана алу қабілеттерін қалыптастыру. 

Қорытынды «Қанша білсең, ізден тағы, тағы да, білікті адам жетер тілек, 

бағына» деген ғұлама Баласағұнның сөздері менің өмірлік қағидам. Ұлы 

педагог Ушинский: «Мұғалім білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, 

ал оқуды, іздеуді тоқтатса, мұғалімдігі де жойылады»деген болатын. 

Сондықтан әр бір ұстаз күнделікті сабағына өмір талабына сай дайындалып 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен пайдалануы тиіс. Ол 

заман талабы. Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында «Білім беру 

жүйесінің басты- міндеті ұлттық және азаматтық құндылықтар мен практика 

жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға 

бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желіге шығу делінген 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена технология квест, как 

инструмент для преподавания профессиональных дисциплин и модулей 

Ключевые слова: квест, образование, игра, эффективность 

В современном образовании игровая деятельность используется, как 

активный метод обучения для освоения учебных предметов, и может быть 

использован как для групповой, так и для индивидуальной работы, что 

позволяет повысить интерес к изучаемой теме, усилить мотивацию. 

В соответствии с ФГОС всё больше требований предъявляется как к 

преподавателю, так и к преподаваемому им предмету. Задача преподавателя не 

только дать знания обучающимся, но и способствовать формированию на уроке 

универсальных учебных действий. Безусловно, что эффективность работы на 

уроках профессиональных модулей и профессиональных дисциплин может 

быть достигнута лишь при комплексном использовании всего арсенала методов 

и средств обучения как традиционных, так и инновационных. 

Одним из перспективных направлений применение интерактивных 

форм работы, которые позволяют охватить всех участников образовательного 

процесса и реализовать их творческий потенциал, знания и навыки на практике. 

К таким формам можно отнести проектную деятельность, различные мастер-

классы,  интерактивные игры. Анализ интерактивных форм обучения показал, 

что в настоящее время наиболее эффективным является использование квест-

технологий, поскольку они позволяют студентам в увлекательном формате 

осваивать учебный материал. Кроме этого, актуальность квест - технологий 

связана с инновационными направлениями образования, в которых 

информационно - коммуникативные технологии выступают в качестве 

поисковой основы урока, включающего в себя элементы творческой 

деятельности. 

Квест – урок - это увлекательная поисковая игра, в которой необходимо 

решать задачи для продвижения по сюжету. Суть в том, что, как правило, есть 

некая цель, дойти до которой можно последовательно разгадывая загадки. 

Каждая загадка – это ключ к следующей точке и следующей задаче. 

Задача такого урока – создать положительную психологическую 

атмосферу, которая позволит максимально раскрыться личности каждого 

студента, вовлечь их в поисковую и коммуникативную деятельность. Такие 

уроки соответствуют современным требованиям педагогики. Кроме этого, 

преимуществом таких уроков является использование активных методов 

обучения. Квест-урок может быть предназначен как для групповой, так и для 

индивидуальной работы. 

В КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» на 

специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем преподаватели активно используют квест - 

технологию для проведения, как профессиональных модулей по инженерно-

техническим средствам физической защиты объектов информатизации, так и во 

внеурочной деятельности для проведения конкурсных мероприятий по 

информационной безопасности. 

Одним из примеров, можно привести проект, ставший победителем на 

Краевом конкурсе проектов, это игровой квест «Лаборатория Х», 

разработанный для студентов 1-2 курса, обучающихся на базе 9 классов.  



Целью игрового квеста является активизация учебной деятельности 

студентов посредством использования квест – технологий, которая 

способствует формированию коммуникативных и информационных 

компетенций студентов с учетом воспитательной компоненты  

Для решения поставленной цели решены следующие задачи: разработан 

игровой квест по основам информационной безопасности, состоящий из 10 

уроков – квестов. Разработаны электронные ресурсы для сопровождения 

каждого урока. 

Квест имеет общую легенду по которой студенты проходят все 10 

уроков. Общая легенда: «В нескольких сотнях метрах под землей находится 

секретный лабораторный комплекс. Несколько дней назад связь с ним 

неожиданно исчезла. В это же время система безопасности зафиксировала 

странное поведение операционных систем современных гаджетов, включила 

защиту и после странного сбоя, который никак не должен был произойти, 

отключилась. Вы не хуже других знаете, что распространение вируса повлечет 

за собой необратимые перемены и человечеству будет угрожать цифровая 

опасность. Как представитель группы немедленного реагирования, вам 

необходимо уничтожить вирус и спасти миллионы компьютеров и гаджетов!» 

Рассмотрим один из уроков. Например, целью урока «Безопасный 

Интернет» является применение полученных знаний студентами на практике 

для достижения необходимого результата. Поисково – исследовательская 

работа с целью формирования компетенций у студентов при изучении основ 

безопасного интернета. В процессе достижения цели решались следующие 

задачи: 

1 Применение полученных знаний на практике 

2 Умение пользоваться интернетом для нахождения нужной информации 

3 Умение исследовать неизвестную тему и находить поиски решения 

самостоятельно 

4 Умение работать в группе, предлагать свои идеи для решения 

поставленной задачи, дополнять идеи других своими предложениями 

5 Развитие логического мышления 

Игровой квест «Лаборатория Х» разработан с использованием 

интерактивного приложения learningapps и технологии QR – кодов и включает 

в себя 3 компонента:  

1 Интерактивные задания, которые необходимо выполнить в 

определенной последовательности, чтобы определить номер комнаты, где 

может находиться вакцина 

2 Фотография. Используя технологию QR-кодов определить 

местонахождение комнаты по фотографии 

3 Презентация результата работы 

Таким образом, игровой квест «Лаборатория Х» представляет собой 

электронный образовательный ресурс, включающий в себя интерактивные 

задания в виде пазлов, кроссворда, ребусов и отгадай слова, фотографии 

коридора комнат с табличками из QR – кодов и презентации – рефлексия. 

Технология квестов пользуется огромной популярностью у 

обучающихся, она способна не только расширить их кругозор, но и позволяет 

активно применять на практике свои знания и умения, а также позволяет 



повысить заинтересованность студентов в изучении учебных дисциплин, и 

повысить уровень самостоятельности. 

 

 

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ 

Шет тілі пәнінің мұғалімі Сейфжанова Айжан Мырзатаевна , 

«Рымбек Байсейітов атындағы   

Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК, Семей қ. 

 

 «Қазақстанның болашағы - бүгінгі жастар. Мұғалім оларға қалай білім 

берсе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін 

міндеті ауыр.»  

 

Н.Ә. Назарбаев.  

 

Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға 

арналған білім беруді дамыту бағдарламасында: «Білімді дамытудың негізгі 

инновацияны енгізу, білім беру мен ақпараттық технологияларды жетілдіру 

болып табылады». – деп атап көрсетілген. Қазіргі кезде республикамызда білім 

берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру деңгейіне жетуге ат 

салысуда. Бүгінгі мемлекет алдындағы басты міндет білім беру жүйесін 

жаңарту болып отыр. Ал бұл міндет бастауыш білім беру жүйесіне тікелей 

қатысты да маңызды. Бастауыш мектептегі жаңа өзгерістер әлемдік білім беру 

тәжірибелерін пайдаланып отыр, баланың жеке дара күшінің дамуын 

қамтамасыз ететін жаңа технологияларды іздестіру және оларды қолдануға 

бағытталған.  

Қазіргі заманда білім беру әлеуметтік құрылымның маңызды 

элементтеріне айналды. Дүние жүзінде білімнің әлеуметтік рөлі артты. 

Адамның болашағы оның қазіргі алған білімнің сапасына, көлеміне, ойлау 

деңгейіне байланысты болып отыр. Осыған сәйкес оқушыларға белгілі бір 

көлемдегі білім, білік дағдыларды меңгертумен қатар табиғат, қоршаған дүние 

туралы түсініктерін де кеңейтіп, оларды шығармашылық бағытта жан-жақты 

дамыту бүгінгі күннің басты талабы. Сондықтан, білім беру саласындағы 

оқытудың озық жаңа технологияларын меңгермейінше, сауатты болу мүмкін 

емес. Осыған орай, әрбір мұғалім, мұғалім жаңалықтар мен әдістерден 

хабардар болып, оқыту түрлерін, оның әдіс-тәсілдері мен құралдарын 

жетілдіріп, оларды тиімді қолдану жолдарын іздестіріп, өз кәсібін 

шығармашылықпен дамытып отыру қажетті заман талабынан өз- өзінен 

туындап отыр. Сондықтан да біздің еліміздегі білім беруді дамытудың қазіргі 

заманғы кезеңінен – оқытудың дәстүрлі түрінен инновациялық әдістерге 

ауысатын өтпелі кезеңге өтті деуге болады.  

ХХ ғасырдың басында Ж.Аймауытов: «Сабақ беру-жәй ғана шеберлік 

емес, ол- жаңадан жаңаны табатын өнер» деген екен. Сондықтан оқыту 

әдістерін жетілдіру арқылы оқушылардың белсенділігін, қызығушылығын, 

ұғуын, ойлауын, іскерлігін арттыратын жұмыстарды көптеп іздестіріп,жүргізу 

қажет. Мұнда мұғалімнің әр сабағы оқушылардың есту, көру, ойлау, сезу, есте 

сақтау қабілеттерінің бәрін іске қосатындай дәрежеде ұйымдастырылуы үлкен 



рөл атқарады. Ал сабақтың мазмұндылығы, тартымдылығы, түсініктілігі оның 

дұрыс ұйымдастырылуына байланысты. Сабақты дұрыс ұйымдастыру, әдіс-

тәсілдерді орынды қолдана білу – мұғалімнің алдында тұрған ең басты мақсат.  

Қазір дүние жүзінде оқытудың тиімді жолдары мен әдіс-тәсілдерін 

іздестіру жүріп жатыр. Осыған орай білімді дамытуда оқытудың әр түрлі 

технологиялары қолданылуда. «Оқыту технологиясы» - дегеніміз ғылым мен 

техниканың жетістіктері негізінде оқыту қызметін оптимизациялау. Ал 

«инновацияға» келетін болсақ ол педагогикадағы жаңа бағыт.  

Педагогикалық процесте инновация оқыту мен тәрбиенің тәсілдері, 

түрлері мақсаты мен мазмұнын, мұғалім мен оқушының бірлескен қызметін 

ұйымдастыруға жаңалық енгізуді білдіреді.   

Жаңа енгізілген немесе инновация адамның кәсіптік қызметінің бәріне тән 

болғандықтан, ол табиғи түрде зерттеудің, талдаудың және тәжірибеге 

енгізудің нысанасына айналды. Ииновация өздігінен пайда болмайды. Ол 

ғылыми әдістердің, жекелеген мұғалімдер мен тұтас ұжымның озық 

педагогикалық тәжірбиесі. Бұл процесс стихиялы дамымайтындықтан ол 

басқаруды қажет етеді. Педагогикалық процестің инновациялық 

стратегиясында жаңашылдық процестерді тікелей алға апарушылар ретінде 

мектеп директоры, мұғалімдер мен тәрбиешілердің рөлі арта түсуде. Оқыту 

процесінің көптүрлілігіне қарамастан - дидактикалық, компьютерлік, 

проблемалық, модульдық және басқа — жетекші педагогикалық қызметті іске 

асыру мұғалімнің еншісінде қалып отыр. Оқу-тәрбие процесіне қазіргі заманғы 

технологиялардың енгізілуіне байланысты мұғалім мен тәрбиеші кеңесшінің, 

ақылшының және тәрбиешінің қызметін одан әрі игеруде. Мұғалімнің кәсіптік 

қызметі арнаулы, пәндік білімдермен ғана шектелмей, педагогика мен 

психологияның, оқыту мен тәрбие технологиясы сала-ларының қазіргі заманғы 

білімдерін де қамтитын болғандықтан мүғалімнен арнайы психологиялық - 

педагогикалық дайындық талап етіледі. Осы негізде педагогикалық 

инновацияны қабылдау, бағалау және іске асыруға дайындық қалыптасады. 

Инновация — жаңалық, жаңашылдық, өзгеріс деген ұғымды білдіреді. 

Инновация құрал және процесс ретінде әлдебір жаңалықты ендіру деген сөз. 

Инновация оқыту мен тәрбиенің тәсілдері, түрлері мақсаты мен мазмұнын, 

мұғалім мен оқушының бірлескен қызметін ұйымдастыруға жаңалық енгізуді 

білдіреді. Білім берудегі инновациялық процестердің мәнін педагогиканың 

маңызды екі проблемасы құрайды. Олар — озық педагогикалық тәжірбиені 

зерттеу, жинақтау және тарату проблемасы және педагогикалық-

психологиялық ғылымдардың жетістігін практикаға енгізу проблемасы. Соған 

сәйкес инноватика пәні, инновациялық процесстердің мазмұны мен механизмі 

осы кезге дейін бір-бірінен оқшау қарастырылып келген өзара тығыз 

байланысты екі процестің тұтастығы тұрғысынан қарастырылуы тиіс, яғни 

инновациялық процестердің мазмұны мен механизмі осы кезге дейін бір-

бірінен оқшау қарастырылып келген өзара тығыз байланысты екі процестің 

тұтастығы тұрғысынан қарастырылуы тиіс, яғни инновациялық процестің 

нәтижесі теория мен практиканың тоғысуында пайда болатын теориялық және 

практикалық жаңалықтарды қолдану болуға тиіс. Бұның барлығы 

педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және пайдалануда басқару қызметінің 

маңыздылығына көз жеткізе түседі. Өйткені, мұғалім жаңа педагогикалық 

технологияның, теория мен концепцияның авторы, талдап жасаушысы, 



зерттеушісі, тұтынушысы және насихатшысы қызметін атқарады. Осы процесті 

басқару мүғалімнің өз қызметінде әріптестерінің тәжірибесі немесе 

ғылымындағы жаңа идеялар, әдістемелерді дұрыс тандап, бағалау және 

қолдануын қамтамасыз етеді. Ал білім беру қызметінде инновациялық 

бағыттылықты қазіргі заманғы білім беру, қоғамдық және мәдени даму 

жағдайында қызметтердің инновациялық бағыттылығының қажеттілігі бірқатар 

жағдайлармен айқындалады. Біріншіден, қоғамда жүріп жатқан әлеуметтік-

экономикалық қайта құрулар білім беру жүйесін, әдістемесі мен түрлі типтегі 

оқу орындарының оқу тәрбие процестерін ұйымдастырудың технологиясын 

түбірінен жаңартуды талап етуде. Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру 

және пайдалануға негізделген мұғалім мен тәрбиеші қызметінің инновациялық 

бағыттылығы білім беру саясатын жаңартудың құралына айналуда. Екіншіден, 

білім беру мазмұнын ізгілендірудің күшеюі, пәндерінің көлемі мен құрамының 

үнемі өзгеріске ұшырауы, жаңа оқу пәндерінің енгізілуі жаңа ұжымдық 

формалар мен оқыту технологиясын үздіксіз іздестіруді талап етуде. Осы 

жағдайда мұғалімдер арасында педагогикалық білімнің рөлі мен беделі арта 

түсіп отыр. 

Инновация ұғымы жалпы энциклопедияның жаңа басылымында 

«инновация, жаңалық, жаңару – техникалық және технологиялық жетістіктер 

мен ашылымдардың немесе жаңалықтардың іс жүзіндегі қолданысы» деген 

анықтама беріледі. Ал, сөздікте «новация – бір нәрсенің ішінара жаңаруы, яғни 

қандайда бір бөлігінің, қасиетінің, байланысының өзгеруі» делінсе, «инновация 

– мүлдем жаңа нәрсе, жаңалық » ретінде пайымдалады. «Инновация» сөзі 

латын тіліндегі іn (ішіне) novus (жаңа) сөздерінен құралып «жаңарту», 

«өзерту», «жаңашылдық», «жаңалық» деген мағынаны білдіреді. Яғни 

педагогика ғылымында жаңа әдістерді, тәсілдерді, құралдарды, 

бағдарламаларды пайдалану. 

Білім берудегі нновациялық технологияларды теориялық және ғылыми-

қолданбалы бағыт тұрғысынан зерттеу арқауы етіп, оларды оқу процесін 

жетілдіру бағытында қолдану мәселелерімен Б.Әбдікәрімұлы, В.П.Беспалько, 

Д.М.Жүсібалиева, В.В.Егоров, М.В.Кларин, В.М.Монахов, Г.К.Селевко, 

Ш.Таубаева, Л.АШкутина, т.б ғалымдар айналысты. Зерттеулерінде 

мұғалімдерді кәсіби даярлаудың теориялық негіздері қарастырылып, жоғары 

оқу орындарындарындағы оқу процесінің тиімділігін арттыру жолдары 

айқындалды. 

“Инновация” ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі 

анықтамалар берген. Мысалы, Э.Раджерс инновацияны былайша түсіндіреді: 

“Инновация- нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея”. Майлс 

“Инновация – арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге 

асуын, шешімдерін күтеміз», – дейді. Инновациялық құбылыстар білім беру 

саласында өткен ғасырдың сексенінші жылдарында кеңінен тарала бастады. 

Әдетте инновация бірнеше өзекті мәселелердің түйіскен жерінде пайда болады 

да, берік түрде жаңа мақсатты шешуге бағытталады, педагогикалық құбылысты 

үздіксіз жаңғыртуға жетелейді. ” Масырова Р.Линчевская Т – “Жаңару” 

дегенімізді былай деп түсіндіреді: “Жаңару – белгілі бір адам үшін әділ түрде 

жаңа ма, әлде ескі ме оған байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші 

қолданған уақытымен анықталатын жаңа идея. Қазақстанда ең алғаш 

«Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым Немеребай 



Нұрахметов. Ол “Инновация, инновациялық үрдіс деп отырғанымыз – білім 

беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға 

байланысты бір бөлек қызметі” деген анықтаманы ұсынады. Н.Нұрахметов 

“Инновация” білімнің мазмұнында, әдістемеде, технологияда, оқу-тәрбие 

жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда көрініс табады деп 

қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны, қайта жаңарту кеңістігін 

бірнеше түрге бөледі: жеке түрі (жеке – дара, бір-бірімен байланыспаған); 

модульдік түрі (жеке – дара кешені, бір-бірімен байланысқан); жүйелі түрі 

(мектепті толық қамтитын). Әдіскер С.Көшімбетова өзінің зерттеуінде оқу-

тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін қолданудың мынадай 

ерекшеліктерін атап көрсеткен: - дербес оқыту технологиясы оқу-тәрбие 

үрдісінде ғылымның негіздерін игерту үшін ізгілік, адамгершілік қасиеттерді 

қалыптастыра отырып, жеке тұлғаның әлеуметтік- психологиялық 

жауапкершілін арттырады. - қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру 

негізінде меңгеруі; - оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде 

өмірге келген жаңа қабілет; - саралап деңгейлел оқыту технологиясында 

оқытудың мазмұны мен әдістері шығармашылық ізденіс іс-әрекет жасау 

негізінде адамның инновациялық қабілеттерінің қалыптасуына бағытталады. - 

ақпараттық бағдарламалап оқыту – оқытудың мазмұнын пәнаралық байланыс 

тұрғысынан ұйымдастыру; - иллюстрациялы түсіндірмелі оқытуда «адам-

қоғам-табиғат” үйлесімдік бағыттағы дүниетанымында жүйелі саналы 

мәдениет қалыптасады; - ізгілендіру технологиясында педагогика ғылымының 

алдыңғы қатарлы ғылыми жаңалықтарды тәжірибеде «бала –субъект», «бала-

объект» тұрғысынан енгізіле бастайды да, ал ғылыми білімдер «оның 

тұрмысының әлеуметтік жағдайы мен іс-әрекетінің әлеуметтік нәтижесінің 

бірлігінде қарастырады; Ал жалпы инновацияны модификациялық, 

комбинаторлық, радикалдық деп үш түрге бөлуге болады . Модификациялық 

инновация – бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу. 

Бұған В.Ф. Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі жэне оны 

көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал бола алады. Комбинаторлық 

модификация – бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша 

құрастыру. Бұған пәндерді оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі дәлел. 

Радикалдық инновация – білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады. 

Мемлекеттік стандарт білім беруде, негізінен, мөлшерлерді, параметрлерді, 

деңгейлік және сапалы оқытудың көрсеткіштерін қалыптастырады.  

Қазіргі кезде қолданылып жүрген білім берудегі жаңа технологияның 

негізіне жататындар: әрбір оқушының жеке және дара ерекшеліктерін ескеру; 

қабілеттері мен шығармашылықтарын арттыру; өз бетінше жұмыс істеу, іздену 

дағдыларын қалыптастыру. Жаңа технологиялар: ынтымақтастық 

педагогикасы; білім беруді ізгілендіру технологиясы; проблемалы оқыту 

технологиясы; тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы, деңгейлеп 

саралап оқыту технологиясы; міндетті нәтижелерге негізделген саралап оқыту 

технологиясы; модульдік оқыту технологиясы; сыни тұрғыдан ойлау 

технологиясы; жобалап оқыту технологиясы. Проблеманы оқыту 

технологиясының негізгі мақсаты – оқушының өз бетімен ізденуге үйрету, 

олардың танымдық және шығармашылық икемділіктерін дамыту. Оқыту 

технологиясының ерекшеліктері: оқушының белсенділіктерін арттыру; оқу 

материалында баланы қызықтыратындай құпиясы бар мәселе туғызу; 



материалды сезім мүшелері арқылы қабылдап қана қоймайды, білімге деген 

қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында меңгереді. Тірек белгілері арқылы 

технологияның негізін қалаған В.Ф.Шаталов. Тірек белгілері арқылы оқыту 

технологиясы төмендегідей мақсатты көздейді: білім, білік, дағдыны 

қалыптастыру, барлық баланы оқыту, оқытуда жеделдету. Тірек белгілері 

арқылы оқыту технологиясының ерекшеліктері: үнемі қайталау, міндеті 

кезеңдік бақылау, жоғары деңгейдегі қиыншылық, блокпен оқыту, тіректі 

қолдану, жеке бағдарлы қарым –қатынас, ықпал, ізгілік, еркімен оқыту; әр 

білімгердің жобасының жариялылығы, түзетуге, өсуге, табысқа жетуге жағдай 

жасау, оқыту мен тәрбиенің бірлігі. Түсіндіре басқарып, оза отырып оқыту 

технологиясының авторы жаңашыл мұғалімдердің бірі, ресейлік мұғалім 

С.Н.Лысенкова. Бұл технологияның негізгі мақсаты – барлық баланы табысты 

оқыту.  

Менің ойымша, оқу орындарында инновациялық басқару жүйесін енгізіп, 

оны жүзеге асыру міндет. Қорыта келгенде, жаңа инновациялық 

технологияның негізгі, басты міндеттері мынадай:  

- әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты 

түрде ұйымдастыра білу;  

- білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде 

тәрбиелеу;  

- өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту;  

- аналитикалық ойлау қабілетін дамыту.  

Қашан да білімді ұрпақ – болашағымыздың кепілі. Егеменді еліміздің 

тағдыры жас ұрпақтың қолында болса, ұрпақтың тағдыры-бүгінгі ұстаздардың 

қолында.  
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ANNOTATION 



This article is about the important role of technology in education. Using 

technology in our classes can help our students become better problem solvers, 

constant explorers, more autonomous learners, interactive and collaborative. 

АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена к важнейшей роли технологии в обучение. 

Использование технологии на наших занятиях помогает студентам легко 

решать проблемы, работать над собой, быть более автономными, 

интерактивными и действовать совместно. 

 

Technology has always played an important role in education but the immense 

change in technology and the growing presence of the internet have changed our 

students scientific potential more than ever for the last decade. Today’s students 

grow up with developing technology, access to internet anytime, anywhere available. 

They have become familiar with mobile phones, computers, digital cameras, console 

games etc. As a result, of all these innovations, our students are no longer thinking 

and getting the information as they may have had in the past. 

Technology has influenced our students the way they learn, get the information, 

think and interact. They have become collaborative, autonomous, exploratory and 

connected learners. Education system in Uzbekistan curriculum and the approaches 

we believe in are effective as well as 21st century gave students new ways to learn 

self and improve themselves. They are fluent in using computers, internet, mobile 

phones, messaging , etc. in my view, all teachers need to be more familiar with the 

growing technology because this is the only way to become a digital native. First 

we need to use and explore the technology personally, then we will find the best 

ways to integrate it into our teaching to communicate, create and collaborate. 

Using technology in our classes can help our students become better problem 

solvers, constant explorers, more autonomous learners, interactive and collaborative. 

Technology helps to collaborate in global projects, it provides authentic material and 

is a good way to improve writing and listening skills as well as communicative 

abilities. They are already using it. They mail each other every day, they send 

messages via mobile phones, they complete online information every day, they chat 

and they spend most of their lives online. 

Our curriculums and methodologies we use will always improve. New 

approaches will be popular and adopted, new goals will be added and our digital 

native students will always be evolving and changing rapidly. Education, competition 

and skills are changing. „We are no longer teaching if what we teach is more 

important than who we teach or how we teach” Our students have already surpassed 

the limits of our education systems. We should keep the traditional content that 

works and helps our learners in our curriculums but we should also include the 

future, the future is digital and it enhance learning. Technology is a way of life and 

a necessity and we should be ready to handle this. It’s a long journey and there are 

a lot to be done not to lose anything on the way. 

New technology and new ideas not only changed our life but also our classes, 

so we believe following activities make ESP classes more fruitful and live and make 



students think creative and do something new. ESP classes are very technical and 

very complicated to teach, and to find new ways of teaching. 

In my experience, utilizing internet technologies deliver a broad array 

of solutions that enhance knowledge and performance of student. In my practice 

period at school. I observed students get more effective data with the help 

of technology. Because it plays main role in learning the language. 

If we use above-written activities: discussions, brainstorming, picture 

describing, picture narrating, it would give a lot of knowledge to students and 

improve their writing, speaking, creative thinking, listening skills more better, 

especially, in ESP classes these activities are more demanding. 

21st century gave students and people, teachers computerized society where they 

may get digital information and use it for their professional live issues: in the process 

of teaching, in modernizing factories, system of education, etc. 

All in all, activities we use in ESP classes based on specialty students study and 

get new ideas and create something new for society. 
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8. Шет тілі пәнінің мұғалімі Карбасова Карлыгаш Талгатовна , 

9. «Рымбек Байсейітов атындағы   

10. Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК, Семей қ. 

11.  
12. Көптілділік мәселесі – Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлемнің алдында 

тұрған көкейтесті мәселелердің бірі, себебі, жаһандандыру және 

киберкеңестікке шыққан заман тілдерді білуді талап етеді. 

13. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көптілді білімді дамытуға жіті назар 

аударып «…еліміздің маңызды құндылықтарының бірі және басты 

артықшылығы – көпұлттылық пен көптілділік» деп атап көрсеткені 

белгілі. Президент жүктеген тапсырмаларға сәйкес, Тілдерді қолдану мен 

дамытудың 2011-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы мен 

«Тілдердің үштұғырлығы» мәдени бағдарламасында, Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында, 2020 жылға қарай «... барша 

қазақстандықтар қазақ тілін, орыс тілін 95% және 25% – ағылшын тілін 

меңгеруі тиіс» делінген. 

14.  Көптілді оқыту білім берудің қоршаған әлемде болып жатқан үдемелі 

өзгерістерге бейімделгіштігін күшейтетін лингвистикалық біліктілігі 

http://www.google.com/
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жоғары дамыған, бәсекеге қабілетті жастардың қалыптасуына септігін 

тигізетін тұжырымдамалық тұрғыдан жаңа үлгісін құруды көздейді. Осы 

орайда үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) бірдей оқытуды білдіретін 

көптілді оқыту бағдарламасының бірегейлігін атап өту керек.                    

15. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа 

әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауында 

«Тілдердің үштұғырлығы» мәдени жобасын кезеңмен іске асыруды қолға 

алуды ұсынды. «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын 

мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі - мемлекеттік тіл, 

орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі - жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» атап көрсетілді. 

16.  Көпұлтты Қазақстан жағдайында «Тілдердің үштұғырлығы» мәдени 

жобасы қоғамдық өзара келісімді нығайтатын маңызды фактор болып 

табылады. Тілдердің үштұғырлығы идеясы Қазақстанның бәсекеге 

қабілеттілігін құруға және дамытуға бағытталған ұлттық идеологияның 

бөлігі болып табылады. 

17.  Кез-келген қоғамда азаматтық пен ұлтжандылыққа тәрбиелеудің негізгі 

факторлары өз елінің тіліне деген құрмет болып табылады. Бала тілді 

неғұрлым ерте жастан үйренсе, соғұрлым ол оны жеңіл меңгереді. 

18.  Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнын жаңартуға сәйкес мектеп 

жасына дейінгі балалардың негізгі құзыреттіліктерін дамытуға және 

терең білім беруге, соның ішінде тілді үйрету мүмкіндіктерін кеңейтуге 

ерекше назар аударылады. 

19.  Білім беру саласына үш тілге үйретуді енгізу қазіргі кезеңде мектепке 

дейінгі ұйымдардың міндеттерінің бірі болып табылады. 

20.  Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты «Қатынас» білім беру 

саласында мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің алдына қойылған міндет 

- тілдің негізгі құндылықтарын меңгерген, ана тілінде және өзге тілде 

әлеуметтік-мәдени қарым-қатынасқа дайын, сөздік және сөздік емес 

құралдардың көмегімен қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауға 

қабілетті көпмәдениетті жеке тұлғаны тәрбиелеу. 

21. Сонымен, әр білім беретін, балаларды тәрбиелейтін  мекеменің  басты 

міндеті - Қазақстанның жаңа азаматын тәрбиелеу болуы тиіс. Сондықтан 

кішкентай жасынан бастап, балабақшаға келген күндерінен бастап 

балалардың шетел және басқа тілдерге қызығушылықтарын 

арттырып,  үштілділік арқылы тәрбиелеу керек.                             

22. Тәуелсіздік тізгіні қолымызға тиіп, егеменді ел болған алғашқы 

күндерден бастап - ақ елімізде тіл саясаты  Мемлекет басшысы  

Нұрсұлтан  Әбішұлы Назарбаевтың  тікелей басшылығымен салиқалы да, 

сындарлы түрде жүзеге асырылуда. 

23.        Білім мен ғылымның, экономиканың, бизнестің, саясаттың, жалпы 

бәсекелестіктің қарыштап дамып отырған бүгінгідей  жаһандану 

кезеңінде  Елбасы көрегендік танытып, алдымызға үш тілді білу 

қажеттігін қойып отыр. Әсіресе, өскелең ұрпақтың, жастар алдында  

бірнеше тіл білу  міндеті тұр. 

24.        Мемлекет басшысы бұрнағы жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Қазақстан халқы бүкіл әлемде үш 



тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ 

тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын 

тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі», - деген болатын. 

25.        Президент Нұрсұлтан Назарбаев биылғы халыққа арнаған  

«Қазақстан -2050» Стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты»  атты Жолдауында Үкіметтің  алдына «Тілдердің үш 

тұғырлығы» мәдени жобасын іске асыруда жеделдету міндетін қойды. 

26.      Олар: қазақ тілі - мемлекеттік тіл,орыс тілі - ұлтаралық қарым - 

қатынас тілі және ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай 

кірігу тілі.Үш тұғырлы тіл идеясын мынандай қарапайым формуламен 

көрсетуге болады:мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз 

және ағылшын тілін үйренеміз.Үш тұғырлы тіл жайғана әдемі 

тұжырымдама немесе  тілдік саясаттың жаңа формасы ретінде пайда 

болған жоқ,ол-өмірлік қажеттіліктен туындаған игілікті идея. 

27.        Жалпы алғанда «Тілдердің үш тұғырлығы» тіл саясаты бағдарламасы 

күні кеше ғана айтылған дүние емес. Президентіміз аталмыш тілдік 

стратегияны 2004 жылы жария еткен болатын. Ал, 2008 жылы Еуродақ 

өздерінде үш тілді білім тәжірибесін заңды түрде енгізді. Бұл тарихи 

қажеттілік. 

28.       Қазіргі кезде күллі әлемге есігін айқара ашып ,«ақылды» 

экономиканы енгізіп жатқан елдер қарыштап дамуда.Ал бұл бағыттағы 

толайым табыстарға ілім - білімге алып барар жол - ғаламшардағы 

үстемдік құрған тілдерді үйрену. 

29.        Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы Назарбаев атап көрсеткендей, 

ағылшын тілін оқып үйрену білімнің, ұлттың бәсекеге қабілеттілігін 

шыңдай түсетін, экономикалық мүмкіндіктерімізді арттыратын бірден - 

бір тетігі, жаһандануға бейімделуді, замана көшінен қалмай, осы үш 

тілдің үйлесіміне қол жеткізу арқылы тілімізді, дінімізді, дәстүрімізді, 

салт - ғұрпымызды сақтап қала аламыз сондықтан әрбір қазақстандық үш 

тілде сөйлеуі қажет. Осыған орай ағылшын тілін оқытудың қажеттілігі 

күннен күнге артуда. Халықаралық қатынастар мен бизнес, туризм, 

әлемдік экономика мен саясат,білім және ғылым саласы мен озық 

технология,құқық пен мәдениет салаларының  халықаралық аренадағы 

негізгі қолданыс тілі ағылшын тілі болып табылады. 

30. Уақытында «Өзге тілдің бәрін біл,өз тілінді құрметте» - деп Қадір ағамыз 

айтқандай, қазақ тілін білу - бұл өзің өмір сүріп отырған мемлекеттің 

халқын,тілін құрметтеу болып табылса,орыс ағылшын тілін білу арқылы 

заман көшіне ілесе аласың.Бүгінде елімізде мемлекеттік тілді меңгерген 

ересектердің үлесі басым. 

31. Біздің «ақпараттық жарылыс» кезеңінде өмір сүріп отырғанымыз 

баршаға аян. Ғылыми  білім мен ақпарат көздері күннен күнге үлкен 

қарқынмен өсуде. 

32. Қазақстан үшін - үштұғырлы тіл - елдің бәсекеге қабілеттілікке 

ұмтылудың бірінші баспалдағы. Бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да 

білетін қазақстандықтар өз елінде де, шетелдерде де бәсекеге қабілетті 

тұлғаға айналады. «Үштұғырлы тіл» идеясының үшінші құрамдас бөлігі - 

ағылшын тілін үйрену.Бүгінгі таңда ағылшын тілін меңгеру дегеніміз - 

ғаламдық ақпараттар мен инновациялардың ағынына ілесу деген сөз. 



Оған қоса ағылшын тілін білсең  әлемдегі ең үздік, ең жоғары оқу 

орындарында білім алуға мүмкіндігің мол. Тіпті оқуыңды тәмамдаған 

соң, біршама уақыт шетелде қалып, еңбек етуің үшін де бұл тамаша 

мүмкіндік емес пе? 

33. Қазір елімізде 35 мектеп үш тілде сабақ беріп, аталмыш тәжірибені 

енгізіп отыр. Жекелеген оқу орындарында көптілді білім беруді енгізу 

бойынша жұмыс басталып   

34. Ағылшын тілі пәнінің негізгі мақсаты – студенттің немесе оқушының 

ағылшын тілін толықтай меңгеріп шығуына жағдай жасау. Дәл осы 

себепті оқытушы ағылшын тілі пәнінен сабақ жүргізуі барысында өзі 

оқытып отырған тілде сөйлеуі керек. Қазақстанның әрбір азаматы 

ағылшын тілін білуі тиіс. Себебі ағылшын тілінде шет ел азаматтарымен 

тілдесу мүмкіндігі туындап отыр. 
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преподаватель КГКП «Семейский финансово-экономический колледж им. 
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Аннотация. Современное общество характеризуется сильным влиянием 

на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы 

человеческой деятельности, образуя глобальное информационное 

пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 

компьютеризация образования. В настоящее время в России идет становление 

новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое 

информационно – образовательное пространство. Данный процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно – воспитательного процесса, связанными с внесением 

корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть 

адекватны современным техническим возможностям, и способствовать 

гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. За последние 

5 лет число детей, умеющих пользоваться компьютером, увеличилось 

примерно в 10 раз. Однако, в основном дети знакомы с игровыми 

компьютерными программами, используют компьютерную технику для 

развлечений. При этом познавательные, в частности образовательные, мотивы 



работы с компьютером стоят примерно на двадцатом месте. Одна из причин 

такого положения связана с тем, что компьютерные технологии в школе не 

нашли еще своего должного применения. В школах, где ведется обучение детей 

на компьютере, не все его возможности реализуются в полной мере. 

Большинство учителей начальных классов даже не знакомы с компьютерными 

технологиями и не имеют представления о способах их использования в 

обучении. Уроки с применением компьютера в большинстве случаев ведут 

учителя информатики, в силу специфики своей подготовки.  

Ключевые слова: интеграция, консолидация, учетные 

информационные системы, интегрированные системы, корпоративные 

приложения, единое информационное пространство, электронный реестр. 

 

Рассуждая о создании средства образования, мы предполагаем, что каждое из 

средств будет играть свою роль в создании любой обучающей среды. 

Способность сетей интегрировать возможности других средств создает 

проблему в определении, какая роль отводится каждому из средств создании 

обучающих сред на основе компьютерных сетей (13) 

 

Авторы различают средства по 4 группам параметров: 1) параметры передачи; 

 

2) параметры записи; 

 

3) параметры производства; 

 

4)социальные параметры. 

 

Параметры передачи 

 

Параметры передачи подразумевают отношения между отправителем и 

получателем, а также способы передачи сообщений. Имеется 7 показателей: 

 

1. Диапазон: Средства различаются по полноте сообщений. Чем шире диапазон 

сообщения, тем больше можно им выразить. Степень, до которой сообщение 

может быть сжато в битах, является способом измерения диапазона. 

 

2. Взаимодействие: Сообщения могут быть односторонней связью, либо 

ретрансляцией (пересылкой) без какого-либо взаимодействия, либо они могут 

быть двухсторонними (или многосторонними) связями, предусматривающими 

взаимодействие участников. 

 

3. Число получателей: Как односторонние, так и многосторонние средства 

подразумевают наличие одного или множества получателей. 

 

4. Согласованность содержания: Перенос значений, взаимное определение 

содержания, или значение терминов в сообщении может стать наиважнейшим 

аспектом истинности передаваемых сообщений. 

 



5. Контроль: Контроль определяет, к каким участникам обращены главная 

мысль и содержание сообщения. 

 

6. Синхронность: Синхронность включает в себя степень присутствия 

отправителя и получателя в одно и то же время. 

 

7. Расположение: Под расположением понимается наличие (или отсутствие) 

ограничений по нахождению отправителя и получателя в одном месте или 

возможность участия в общении, находясь в разных местах. 

 

Параметры записи 

 

Данные параметры относятся к записям, которые производятся большинством 

новых средств. Мы выделили шесть характеристик в отношении записи: 

 

1. Долговременность: Средства различаются по степени их долгосрочности, 

или возможности их хранения и использования в более поздние сроки. 

 

2.Воспроизведение: Воспроизведение включает в себя легкость изготовления 

копий продукта, произведенного в определенной среде. 

 

3.Распространение: Латур (1986) подчеркивает важность мобильности записей, 

что вместе с воспроизведением делает возможным широкое распространение. 

 

4.Модифицирование: Записи различаются по сложности их модификации после 

их производства. 

 

5. Управляемость: Средства разнятся по способности людей ориентироваться с 

целью нахождения определенных мест в записях. 

 

6. Обозреваемость: Непосредственно связана с управляемостью возможность 

обзора всей записи с целью выборки необходимых составляющих. Оглавление, 

заголовки и указатели разрабатываются для осуществления этой возможности. 

 

Параметры производства 

 

Три характеристики в отношении производства сообщений: 

 

1.Удобство производства: Носители сильно различаются по мастерству и 

технике, используемым в их производстве. 

 

2.Стоимость производства: Также как и удобство производства, стоимость 

различается для разных средств, хотя наблюдается тенденция к быстрому ее 

падению на новейшие средства. 

 

3.Специализация: Некоторые средства дали жизнь множеству 

производственных функций, хотя это относится отнюдь не ко всем носителям. 

 



Социальные параметры 

 

4 различные характеристики согласно социальным аспектам различных 

средств: 

 

1.Вовлечение/Эмоциональная дистанция: Средства различаются по степени 

благоприятствования вовлечению получателей в оппозиции к эмоциональной 

дистанции. 

 

2.Видимость автора: В некоторых носителях автор сообщения находятся на 

виду, а в других автор присутствует частично или вовсе отсутствует. 

 

3.Доверительность: Средства можно различать по тому, воспринимают ли 

получатели сообщение как истину или авторитарно. 

 

4.Изоляция/Общность: Некоторые средства способствуют социальному 

взаимодействию, тогда как другие способствуют социальной изоляции (13). 

 

В заключении авторы выделяют три основные причины, по которым важно 

понять достоинства и недостатки различных средств общения в формировании 

образовательных сред: 

 

Изменение центра образования 

 

Исследования в области обучения во второй половине века закрепили сдвиг от 

передаточной модели образования к модели, основанной на «социальном 

конструктивизме». Конструктивистский состоит в том. что люди учатся лучше, 

не пассивно усваивая то, что им говорят, а скорее при помощи процесса 

построения знания. 

 

Необходимость цифровой грамотности 

 

Одним из эффектов внедрения века информации является радикальное 

изменение того, что людям необходимо узнавать, чтобы преуспевать в новом 

обществе. Таким образом, решающим в образовании становятся усилия в 

обучении новой цифровой грамотности наряду с умением читать, писать, 

считать. По мере того, как новые технологии создают в обществе требования к 

овладению студентами новыми навыками, новые средства обеспечивают 

преподавание этих умений лучше, чем традиционные методы. 

 

Ограничения выбора наиболее эффективного средства 

 

В создании образовательных сред имеется тенденция возвращения к знакомым 

формам преподавания и обучения (13). 

 

Современные технологии в Сетевом обучении. Сетевые адаптивные и 

интеллектуальные обучающие системы 

 



Как считает Питер Брусиловски (Carnegie Mellon University), сетевое обучение 

на сегодняшний день является областью усиленного развития и исследования. 

Видны выгоды СО: аудиторная независимость и платформенная 

независимость.Проблема заключается в том, что большинство из них являются 

не более чем статичными гипертекстовыми страницами. Цель исследований - 

развитие продвинутых Сетевых образовательных приложений, которые смогли 

бы предложить некую адаптивность и интеллектуальность.Эти особенности 

стали важны для приложений СО с того момента, как дистанционные 

обучаемые в основном стали обучаться самостоятельно (20). С первых дней 

Сети небольшое число исследовательских групп применяло различные виды 

адаптивных и интеллектуальных систем для сайтового и дистанционного СО. 

Обзор сконцентрирован на различных адаптивных и интеллектуальных 

технологиях. Под адаптивными и интеллектуальными технологиями имеются в 

виду различные пути добавления адаптивной или интеллектуальной 

функциональности к обучающей системе. Технология обычно может быть 

разобрана на составляющие части: технические приемы и методы, связанные с 

различными вариантами функциональности и различными видами ее 

реализации (13). 

 

Влияние ИКТ: что изучается? 

 

Традиционное преподавание подчеркивало момент содержания. Многие годы 

учебные курсы строились на основе хрестоматий и учебников. Преподаватели 

обучали при помощи лекций и семинаров. Обстоятельства нынешнего времени 

требуют таких учебных планов, которые развивают компетентность и 

исполнительские навыки. Учебные программы начинают делать больший 

акцент на способностях, т.е. на том, как будет использоваться информация, а не 

на том, какова она. Переход к учебным планам, ориентирующимся на 

компетентность и исполнительские навыки, поддержан многими 

инструктивными технологиями. Такие учебные планы требуют: 

 

– доступ ко множеству источников информации; 

 

– доступ ко множеству форм и типов информации; 

 

– студенто ‒ центрированные учебные среды, основывающиеся на доступе к 

информации и ее обработке; 

 

– учебные среды, центрирующиеся на деятельности, связанной с решением 

проблем и проведением исследований; 

 

– аутентичные ситуации и примеры; 

 

– преподаватели как тренера и наставники, а не эксперты по содержанию. 

 

Современные ИТ могут обеспечить выполнение всех этих требований. Еще 

один путь, которым ИТ оказывают влияние на содержание образовательных 

программ, вытекает из того, что ИТ доминируют в современной жизни и 



профессиональной деятельности. Перед образовательными институтами стоит 

задача обеспечения высокой информационной грамотности выпускника. 

Информационная грамотность — это способность находить, отбирать и 

оценивать информацию с целью ее обработки или решения проблем, связанных 

с ней. Традиционно образование ориентировалось на передачу таких навыков, 

как навыки логического мышления, решения проблем, эффективной 

коммуникации, оценивания результатов, распределения времени, управления 

проектами и сотрудничества, работы в группе. Однако быстрое 

распространение ИТ в качестве части повседневной жизни требует включения 

в этот список информационной грамотности (13). 

 

Влияние ИКТ: когда и где студенты учатся? 

 

В прошлом образовательные институты практически не давали студентам 

шансов самим выбирать метод и способ осуществления учебной программы. 

Студенты должны были подчиняться готовым решениям. Внедрение ИТ в 

образование позволяет изменить эту ситуацию за счет предоставления 

студентам свободы решать, когда и где им учиться. 

 

Образовательные институты уже давно предлагают заочные учебные 

программы. Однако эксплуатация современных ИТ значительно расширила 

возможности обучения за стенами ВУЗов. Это видно из следующих примеров: 

 

1.Во многих случаях традиционные аудиторные занятия уступили место 

обучению на рабочих местах. Студенты делают реальную работу и получают 

доступ к курсам и программам с рабочего места. Преимущество такого подхода 

состоит в том, что он не только удобен, но и позволяет снижать затраты, 

связанные с переездами и временем. 

 

2.Коммуникативные возможности современных технологий позволяют многим 

учащимся записываться на курсы, предлагаемые не только местными 

образовательными учреждениями, но и удаленными. Это увеличивает диапазон 

доступных курсов, среди которых можно осуществлять выбор, а также 

позволяет создавать эклектические учебные группы с различным составом. 

 

3.ИТ позволяют получать ту или иную степень на основе различных курсов, 

предоставляемых разными ВУЗами. Например, можно получить степень 

бакалавра, сдав необходимые курсы в разных университетах. Кроме того, 

помимо географической гибкости, опосредованные технологиями 

образовательные программы снимают многие традиционные временные 

ограничения. Студенты получают возможность получать образование не 

только везде, но и в любое время. Это отражается в следующем: 

 

1.Благодаря онлайн – технологиям обучение больше не привязано к 

расписанию. Обучающиеся могут заниматься учебной деятельностью в любое 

удобное время и это позволяет получать образование гораздо большему числу 

студентов. 

 



2.Так же, как и студенты получают возможность учиться в любое время, 

преподаватели тоже получают возможность учить в любое удобное время. 

Технологии мобильной и беспроводной связи обеспечивают возможность 

обучения 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Выбор того, какое количество 

времени следует посвятить обучению и насколько продолжительными должны 

быть его отрезки представляет собой ту задачу, которую должны будут решать 

преподаватели в будущем (13). 

 

Процесс внедрения ИКТ в высшем образовании с позиций теории деятельности 

 

Внедрение ИТ в высшем образовании представляет собой комплексную задачу, 

в решении которой участвуют не только преподаватели и студенты, но и 

административные работники и сотрудники аппарата управления. Чтобы 

данный процесс был наиболее эффективным, для начала необходимо 

определить, с какими проблемами сталкивается применение ИКТ в высшем 

образовании и как это влияет на образовательную практику. По мнению Тома 

Ниванга, основой для анализа процесса внедрения ИТ в практику обучения 

является теория деятельности, более полно разработанная в советской 

психологической традиции. Данная теория позволяет описывать отношения, 

устанавливаемые между отдельным индивидом и его контекстом в процессе 

изменения и обучения, при этом контекст может быть самым разным: 

межличностным, культурным, технологическим. Исследования проходили в 

течение одного семестра в рамках обучения по специализации 

«Человекоцентрированный подход к оценке и созданию программного 

обеспечения». Сбор данных производился двумя способами: посредством 

качественных интервью со студентами и преподавателями после применения 

ИТ и посредством анализа самих использованных ИТ (20). Все преподаватели 

проявляют один и тот же мотив в отношении внедрения ИТ в образование: 

желание каким-либо образом повысить качество обучения. Однако, прежде, 

чем будет введена новая практика, которая приведет к росту качества, должны 

быть соблюдены некоторые условия, главное среди которых касается выбора и 

адаптации ИТ. Отбор чаще всего происходит на основе смутных представлений 

преподавателя о том, что он хочет сделать. Во время адаптации преподаватели 

осваивают технологию и учатся применять ее в своей практике. Происходит 

это обычно на этапе подготовки курса. Преподаватели, использующие готовые 

системы, тратят намного больше времени на овладение технологией и 

применение ее к своему курсу, чем те, которые взаимодействуют с 

программистом или сами строят сетевые базы материалов по курсу. В 

соответствии с теорией деятельности три выделенные уровня — выбор 

технологии, адаптация технологии и изменение практик преподавания и 

обучения — взаимосвязаны и не должны рассматриваться как дискретные 

шаги, следующие друг за другом по порядку. Все три процесса постоянно 

присутствуют в процессе трансформации образовательной практики и 

преподаватели постоянно переходят от одного к другому. 

 

Заключение 

 



Информационные технологии являются хорошей опорой для человека во всех 

сферах жизнедеятельности. Образование нуждается в ИТ не меньше, чем любая 

другая отрасль человеческой жизни. С помощью Информационных технологий 

эффективно решается проблема наглядности обучения, расширяется 

возможность визуализации учебного материала. Можно отметить, что процесс 

организации обучения с использованием ИТ позволяет свободно осуществлять 

поиск необходимого учебного материала в удалённых базах данных. 

Самостоятельная работа студентов с электронными учебными материалами 

дополняется разделом личного мониторинга, который предназначен для оценки 

качества полученных знаний по изученной теме. 

 

Современный период развития общества характеризуется усиленным влиянием 

на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы 

человеческой жизни, обеспечивают распространение информационных потоков 

в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой 

и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. 

 

Существует большое количество Информационных технологий, каждый автор 

по-своему их классифицирует, но все ИТ объединяет то, что они 

предназначены для удовлетворения каких - либо потребностей человека. К 

примеру, ИТ упростили и разнообразили образовательную сферу. С помощью 

различных программ можно составлять учебные планы, списки, отчеты на 

компьютере, что гораздо удобнее и быстрее, нежели это делалось бы вручную. 

 

Внедрение ИТ в высшее образование представляется как комплексная задача, 

для решения которой необходимо объединение не только преподавателей и 

студентов, но и административных работников и сотрудников аппарата 

управления. Для того, чтобы данный процесс дал более эффективные 

результаты, для начала необходимо определить, с какими проблемами 

сталкивается применение ИТ в высшем образовании и как это влияет на 

образовательную практику. 

 

Помимо всего, ИТ интенсивно используются непосредственно в обучающих 

целях. Ученики изучают всевозможные программы, выполняя рефераты, 

доклады, презентации, подготавливаясь к семинарам, открытым урокам и 

другим формам обучения. Можно моделировать какие – либо объекты, 

например, можно создать макет здания в электронном виде и выполнить 

необходимые расчеты, опять же, используя специальные расчетные 

программы. Не перечислить всех возможностей ИТ, потому что мир не стоит 

на месте. Каждый день открывается что – то новое, и за всем не угнаться. Но 

все – таки нужно владеть базовыми программами, которые используются 

практически во всех сферах жизни общества. 
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Бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыруды дамытудағы тұжырымдамалық 

көзқарастар 

 

Кокенов Нуржан Абылкакович 

ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық  

колледжі" КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

Аннотация. Бұл мақалада ақпараттық ресурстарды біріктірудің 

қолданыстағы қағидаттары мен технологиялары қарастырылып, талданған. 

Есептік ақпараттық жүйелер қарастырылды. Интеграцияланбаған ақпараттық 

кеңістікке тән кемшіліктер байқалады. Ақпараттық ресурстарды біріктіру 

тұжырымдамасы тұжырымдалған, мұндай интеграцияның артықшылықтары 

көрсетілген. Қарастырылып отырған пәндік аймақтың негізгі түсініктері 

анықталды. 

Түйінді сөздер: виртуальды лаборатория, тренинг, ақпараттық 

технология, интенсификация, Глобальды коммуникация, методология,  

бірыңғай ақпараттық кеңістік, электрондық тізілім. 

Ақпараттандырудың негiзгi мiндеттерiнiң бiрi – колледж компьютердi 

оқыту құралы ретiнде қолдану: оның мүмкiндiктерiн жаңа материалды 

баяндауда (бiлiмдi виртуальды өмiрде қолдану), үйрету программаларын 

қолдану арқылы виртуальды лабораториялық жұмыстарды жүргiзу, баяндалған 

материалды бекiту (тренинг), Интернет-технологияларды қолдану.  

Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мақсаты Қазақстан Республикасында 

бiртұтас бiлiмдiк ақпараттық ортаны құру болып табылады. Олай болса, бiлiм 

беру саласында жаңа ақпараттық технологияны пайдалануға, Қазақстан 



Республикасындағы ақпараттық кеңiстiктi әлемдiк бiлiм беру кеңiстiгiмен 

сабақтастыруға  мүмкiндiк бередi  

Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мiндеттерi: 

-  ақпараттық және телекоммуникациялық техникалық құралдармен 

қамтамасыз ету; 

-  бiлiм берудi ақпараттандыру бойынша практикалық шараларды 

анықтап, жүзеге асыру; 

-  оқу-тәрбие процесiне жаңа ақпараттық технологияны енгiзудi 

қамтамасыз ету бойынша ғылыми-iзденушiлiк және оқу-әдiстемелiк 

жұмыстарын жүргiзу; 

- мектеп пәндерi бойынша жасақталатын жалпыға мiндеттi бiлiм 

стандарттарының және оқу-әдiстемелiк кешендерiнiң мазмұнын ақпараттық 

технологияны пайдалану мүмкiндiктерiмен жетiлдiру бiлiм берудi басқаруда 

ақпараттық жүйенi құру; 

- бiлiм беру мекемелерiнiң қызметкерлерi үшiн программалық-

техникалық құралдарды қамтамасыз ету және мультимедиялық 

программаларды, электрондық оқулықтарды жасақтау; 

- педагог кадрларды жаңа ақпараттық технологияны өз қызметтерiне 

еркiн пайдалана бiлуге дайындау және жүйелi түрде бiлiктiлiктерiн көтеру. 

Бiлiм берудi ақпараттандырудың қағидалары: 

- қоғамның әрбiр мүшесi үшiн алынатын бiлiмдер мен мәлiметтердiң 

түсiнiктiлiгi ; 

- жеке тұлғаның интеллектуальдық және шығармашылық қабiлеттерiн 

дамыту; 

-  бiлiм мен тәрбиенiң бiрiздiлiгi; 

- жалпы компьютерлiк сауаттылық; 

- оқыту мен тәрбиелеудiң жылдамдығы (интенсификация).      

Нәтижелер: 

- жаңа ақпараттық технологияны қолдану арқылы бiлiмнiң сапасын 

көтеру; 

- жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды енгiзу 

арқылы бiлiм беру мазмұнын жаңарту; 

- жаңа ақпараттық технологияны қолдану саласы бойынша оқушылардың 

мамандыққа баулу механизмiн құру; 

- бiздiң елiмiздегi және шет елдердегi жинақталған ақпараттық 

ресурстарға жедел ену; 

- мультимедиялық электрондық оқулықтарды, виртуальдық 

лабораторияларды және бақылау программаларын жасақтап, қамтамасыз ету; 

- отандық бiлiм беру жүйелерiн бiртұтас әлемдiк ақпараттық бiлiмдiк 

кеңiстiкке ену арқылы сабақтастыру; 

- бiлiм берудiң телекоммуникациялық желiлерiн құру; 

- республиканың бiлiм беру мекемелерiн басқарудың бiртұтас ақпараттық 

желiсiн құруға негiздеп,  бiлiм берудiң басқару салаларының ақпараттық 

желiсiн құру.  

Бiлiм берудi ақпараттандыруды дамыту индикаторлары:  

I. нормативтiк-құқықтық қамтамасыз ету; 

1. Орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың мемлекеттiк бағдарламасы (ҚР 

Президентiнiң № 3645 өкiмiмен 1997 жылы 22 қыркүйекте бекiтiлген)  



2. Қазақстан Республикасы бастауыш және орта кәсiптiк оқу мекемелерiн 

ақпараттандыру бағдарламасы (ҚР Үкiметiнiң № 616 қаулысымен 2001 

жылдың 10-мамырында бекiтiлген) 

3. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 тамыздағы  

№ 1037 қаулысымен қабылданған “Қазақстан Республикасының бiлiм беру 

жүйесiн ақпараттандырудың 2002-2004 жылдарға арналған тұжырымдамасы” 

II. Оқу жоспары және бағдарламасы; 

III. Аппараттық және техникалық жағынан қамтамасыз ету; 

IҮ. Программалық жағынан қамтамасыз ету; 

Қолданбалы программалық құралдар (үйрету программалары, жаттықтырушы, 

ойын, бақылау (тест) программалары), электрондық оқулықтар, виртуальды 

лабораториялар (физика, химия) 

Ү.  Мамандармен қамтамасыз ету; 

Кезеңдер бойынша мамандардың ақпараттық мәдениетiн қалыптастыру: I-кезең 

“Ақпараттық технология негiздерi”  

II-кезең “Электрондық оқулықтармен жұмыс жасау технологиясы”  

III-кезең “Интернет-технология. Web-сайтты құру технологиясы”  

IҮ-кезең “Жаңа қолданбалы программалық құралдардың мүмкiндiгiн 

шығармашылық бағытқа пайдалану технологиясы”  

ҮI. Глобальды коммуникациялық құралдар. 

Интернетке қосылу арқылы әлемдiк бiлiмдiк кеңiстiкке шығу. Қашықтықтан 

оқыту формасына көшу. 

Ендi мұғалiмдердi оқушылардың үйрететiн мезгiлi келдi. Соңғы кезде уақыт 

көрсетiп отырғанындай, мұғалiммен салыстырғанда оқушыда көп ақпарат 

болатыны кейiнгi көрсетiлген тәжiрибелер дәлелдеп отыр. Сондықтан әрбiр 

мұғалiм өз қызметiне ақпараттық технологияны пайдалана бiлуi қажет. Бұл 

мәселе – бiлiм берудi ақпараттандырудың қажеттi шартына айналып отыр.  

Мектеп мұғалiмдерiн ақпараттық технологиямен алғаш танысу институт 

базасында өткiзiлетiн салаларының бiрi ретiнде қарастырылған.  

Негiзгi мақсаты: бiлiм мекемелерi қызметкерлерiнiң ақпараттық 

мәдениетiн қалыптастыруға жағдай жасау, оның iшiнде, жаңа технология 

құралын пайдалану арқылы өзiндiк жұмыстарды ұйымдастыру. 

Егер оқытушы компьютермен таныс болмаса, онда оған психологиялық 

тұрғыдан зияндылық жасамау керек. Ақпараттық технология құралдарын 

пайдаланудың алғашқы ұғымдарын, оны дамытудың дағдысын қалыптастыру 

және мультимедиялық құралдарды пайдалану арқылы оқу ақпараттарын беру 

әдiстемесi элементтерiн демонстрация жасау.  

Еліміздің саяси, әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге сай білім беруді 

жетілдіру бағыттарының бірі-білім беруді акпараттандыру. 

Осы бағыттағы жұмыстар 1997 жылы қабылданған Орта білім беру 

жүйесін ақпараттандырудың Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес жүзеге 

асырылуда. 

Қазіргі таңда республика мектептерін жаңа компьютерлік технологиямен 

қамтамасыз ету жұмыстары іске асьш, енді сол ақпараттық технологияны 

қолдану мен оны мектептерге енгізу саласында, оқушылардың ақпараттық 

мәдениетін қалыптастыру мақсатында информатика оқытуды жетілдіру 

жұмыстары жүргізілуде. 



Бүгінгі таңда мектеп пәндерін компьютер көмегімен оқыту нәтижелілігін 

зерттеудегі ғылыми проблемаларды шешу ең басты орын алады. Бұған себеп 

психологиялық-педагогикалық проблемараның оқыту процесін 

компьютерлендірудің барлық бағыттарын жан-жақты қамтуы болып табылады. 

Зерттеу нәтижелері көрсетіп отырғандай, мектеп пәндерін оқыту процесінде 

компьютерді қолдану мұғалім мен оқушы қарым-қатынасы жүйесін, олардың 

іс-әрекеттерінің мазмұнын, құрылымын өзгерте отырып, түрлендіре алады 

және осы әрекет мүшелерінің мотивіне әсер ете отырып, олардың 

мотивациялык, эмоционалдық ортасына, сезімнің өсуіне әсер етеді. 

Демек оқыту процесінде компьютерді қолдану білім мен біліктілікке қоятын 

талаптарды қайта қарап, жетілдіріп, жүйелеуді талап етеді. 

Студенттердің жалпы оқу біліктілігіне жататын оқу-компьютерлік 

біліктіліктерін «клавиатурамен жұмыс, программа тізу, принтермен жұмыс 

істей білу, дайын программаларды қолдана білу, текстік, графикалық 

редакторлармен жұмыс істей білу» жүйелі түрде қалыптастыру бүгінгі күннің 

кезек  күттірмес талабына айналуда. 

Адамдарды әр түрлі әлеуметтік ортада өмір сүруге дайындау үшін білім беру 

ісіндегі шығармашылық бастауды (креативтілікті) арттыру (дамыта білім 

беруді қамтамасыз ету), қазіргі білім беру жүйесіндегі академиялық 

жұртшылық білім беру жүйесін дамытудың маңызды және перспективалык, 

акпараттық және телекоммуникациялық технологияларды пайдалану негізінде 

кашықтықтан оқыту әдістерін кеңінен енгізу керек екенін мойындап отыр. 

Қашықтықтан оқыту болашақ 12 жылдық мектеп үшін елеулі білімдік мәні бар 

бірқатар қосымша мүмкіндіктерге ие болып отыр; 

Жедел (кеңістіктегі және уақыт ішіндегі кедергілерді жеңу, өзекті тың ақпарат 

алу, жедел кері байланыс); 

Ақпараттық (арнайы салалардағы білім ауқымының кол жетімділдігі артады, 

тұтынушыға интерактивті веб-арналардьң көмегімен жеткізіледі; 

телеконференцияларда, жөнелту тізімдерінде және интернет желісін басқа да 

кұралдарында жарияланады); 

Коммуникациялау (бір-бірімен электр желілерінің көмегімен жедел 

байланысатын оқуға қатысушы студенттердің, педагогтардың, мамандардың 

саны өседі; интернет сабақтарды. жобаларды, олимпиадаларды өткізуге 

қойылатын шектеулер алынады.); 

Педагогикалық (қашықтықтан жүргізілетін телекоммуникацилардың өзіндік 

ерекшеліктеріне қарай оқыту бұрынғыдан гөрі интерактивті, технологиялық 

және дәлелді бола түседі, дараландырады; студент жұмыстарының желідегі 

жариялымдары, оларды сараптау мен бағалау жеңілдетіледі.); 

Психологиялық (студенттің өзін танытуы үшін дәстүрлі эмоциялық-

психояогиялық жағдайлармен салыстырғанда анағұрлым жағдайлар жасау; 

психологиялық кедергілер мен проблемаларды ашу, ауызша сөйлеудің 

кемшіліктерін жою); 

Экономикалық (көлік шығыстарын, үй жайын жалға алуға кететін шығындарды 

үнемдеудің есебінен оқуға жұмсалатын шығындар 40 пайыз шамасында кемиді. 

Қағазбен іс жүргізу, оқу кұралдарының таралымы азаяды.); 
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Мазмұндық құрылым мұғалімдер үшін  келесі деңгейлер бойынша беріледі:  

1. Іргелі. Бұл ақпараттық технологияның мүмкiндiктерiн мамандық 

деңгейлерiне сәйкес шешуге мүмкiндiк беретiн бiлiм мен бiлiктiлiктердi және 

дағдыны қалыптастыру.  

2. Базалық. Оның мазмұны мұғалiмнiң ақпараттық-коммуникациялық 

технологияның мүмкiндiктерiн өз қызметтерiне жан-жақты пайдалана бiлуімен 

анықталады.  

3. Арнайы. Бұл әдiстемелiк мәселелерді шешумен  анықталады. 

Болашақ мұғалімдер үшін мазмұндық құрылым келесі деңгейлер негізінде 

анықталады:  

1. Педагог мамандардың қызметіне ақпараттық-коммуникациялық 

технологияны қолдану бағытындағы   элементарлы-бейімделген деңгейі. Бұл 

деңгейде келесі мазмұндар қарастырылады: компьютермен және оның 

құрылғыларымен  жұмыс жасау техникасы; компьютерлік техниканы қолдану 

мүмкіндіктері; оқу процесіне қолданбалы программалық құралдарды қолдану 

дағдылары. Сонымен бірге келесі мәселелер де қарастырылады: білім беруді 

ақпараттандыруды нормативтік-құқықтық жағынан қамтамасыз ету; 

ақпараттық-коммуникациялық технологияны білім беру жүйесіне енгізудің 

тұжырымдамалық негіздері; білім беруді басқару жүйесіндегі ақпараттық 

технологиялар және т.б. 

2.Қызметтік-ізденістік деңгей. Мұнда педагог мамандар  ақпараттық 

технологиямен жұмыс жасау негіздерін практикалық түрде меңгереді. 

Сондықтан мұнда жұмыс орындарын автоматтандыру процесін құру 

технологиясы және мультимедиялық электрондық оқу құралдарын жасақтау 

алгоритмі сияқты мәселелер  қозғалады. Сонымен бірге келесі сипаттағы 

мәселелер де қарастырылады: 

- білім беруді ақпараттандырудың теориялық негіздері; 

-білім беру жүйесіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізудің 

психологиялық-педагогикалық негіздері; 



- педагог мамандардың біліктілігін көтеру жүйесіне ақпараттық технологиялар 

мүмкіндіктерін қолданудың психологиялық және  дидактикалық шарттары; 

- ақпараттық технология негіздерін оқытуда жобалау және итерактивтік 

әдістерді қолдану негіздері; 

- басқарудың ақпараттық жүйесін автоматтандыру моделі және оқу процестерін 

ақпараттандыруды дамыту технологиясы. 

3. Жүйелік-шығармашылық деңгей. Мұнда келесі мәселелер қарастырылады: 

электрондық оқу-әдістемелік құралдарын жасақтау алгоритмі; 

автоматтандырылған жұмыс орнын жасақтау технологиясы: әлемдік 

ақпараттық кеңістікке ену мақсатында web-сайтты жасақтау; оқыту әдістерін 

жетілдіру және т.б. 

Сонымен бірге педагог мамандардың біліктілігін және курстың сапалық 

өлшемін айқындайтын компьютерлік тест сұрақтарын құрастыру алгоритмі 

түсіндіріледі.  

Оқу процесінде пайдаланылатын мулътимедиялық үйретуші программалардың, 

тексеру программаларының, электрондық оқулықтардың өскелең өмір 

талаптарына сай дайындалып, компьютерді окыту құралы ретінде пайдалана 

алатындай деңгейде болуы керек. Бұл мәселе өз алдына үлкен ғылыми 

ізденістерді талап ететін мәселе, сондықтан осы мәселе жөніндегі зерттеулер 

одан әрі жалғасуда. 

Қоғамда ақпараттар жағдайында үздіксіз білім беру жүйесі  мыналарға 

сүйенеді: 

 Білім берудің сапасын арттыру, даму қарқынын күшейту және 

дербестендіру есебінен қоғам  мүшелерінің ой-өрісінің  даму  деңгейін көтеру; 

 өз бетінше білім алу мүмкіндіктерін  кеңейту және міндетті емес 

білім беру жүйесінде қоғам мүшелерінің өз мамандықтарын қайта өзгерте 

алатындай жағдай туғызу. 

  Бағыт беруді ақпараттандырудың негізгі бағыттары: 

- методологиясын жетілдіру мен стратегиялық мазмұнын таңдау; 

- әдістерімен формаларын ұйымдастыру; 

- қоғамды ақпараттандырудың қазіргі жағдайында тұлғаны тәрбиелеу мен 

дамыту; 

- оқытудың әдістемелік жүйесін жасау; 

- педагог мамандардың инттелектуалдық потенциалын дамытуға бағыттау; 

- өз бетімен білім алу біліктілігін қалыптастыру; 

- информациялық-оқу, эксперименттік-зерттеу қызметінің өз бетімен түрлі іс-

әрекеттерін жүзеге асыру; 

- тестілік, диагностикалық бақылау әдістерімен  білім деңгейін бағалау.  

Болашақта Қазақстанда білім беру жүйесін  ақпараттандыру 

телекоммуникациялық желілерді жасау және дамытумен ұштасады. Ал білім 

беру жүйесінің негізгі міндеттері біртұтас коммуникациялық желілерді жасау 

және  дамытумен ұштасады. Ал білім беру жүйесінің негізгі міндеттері біртұтас 

телекомуникациялық желіні құру  және дамыту арқылы  шешіледі. Олар: 

 ақпараттық мәдениетті ұйымдастыру  мен жеделдету  процесін 

жоғары деңгейге жеткізу; 

 жасалынған және дамып келе  жатқан телекоммуникациялық 

желілерді біртұтас  бүкіләлемдік информациялық кеңістікте интеграциялау; 



 біртұтас  ақпараттық кеңістікте әртүрлі деңгейдегі 

ақпараттармен алмасуды қамтамасыз ету; 

 білім беруді дербестендіруді қамтамасыз ету, дистанциялық 

оқытуға  мүмкіндік жасау. 

Қоғамды ақпараттандыру жағдайында білім беру қызметкерлерінің біліктілігін 

ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану саласы бойынша көтеру 

негізгі міндеттердің біріне айналып отыр.  

Қоғамды ақпараттандырудың негізгі бөлігі – білім беруді ақпараттандыру. 

Олай болса, ол – білім беру қызметкерлерін ақпараттандыру саласы бойынша 

біліктілігін көтеру болып табылады. Оқушылардың ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыруда мұғалімдердің біліктілігін арттыру ерекше мәнге ие.  

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында компьютер оқыту мен дидактикалық 

құралға айналып отыр. Сондықтан қазіргі білім беру саласында 

мультимедиялық электрондық оқу құралдарын мектеп пәндерін оқытуға 

пайдалану өзекті мәселелердің бірі. Олай болса, бұл мәселелерді жан-жақты 

шешу үшін мұғалімдердің біліктілігін көтерудің орны ерекше.  

Аталған мәселені дамыту үшін білім беру қызметкерлері үшін түрлі тренинг 

курстар өткізілу қажет. Ол үшін бір жүйеге келтірілген, әрі білім беру 

қызметкерлерінің категорияларының ерекшелігі ескерілген оқу 

бағдарламалары жасақталуы қажет. Бұл мәселе қазіргі таңда көкейкесті 

мәселелердің біріне айналып отыр. Аталған мәселені шешу бағытында ғылыми 

түрде дәлелденген және бір жүйеге бағытталған тұжырымдама жасақталды.   

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Қазіргі таңда білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, 

білім беруге деген жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Білім 

беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы бастамалар 

мен түрлендірулерге кеңінен жол ашуда.   

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны 

күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, 

талантын дамыту  оқытушылардың  басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім 

беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы 

мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір студенттің 

қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 

шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған инновациялық 

педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. 

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың жаңа инновациялық педагогикалық 

технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты  білгір маман болу 

мүмкін емес. Жаңа педагогикалық технологияны меңгеру оқытушының зейін-

зерделік, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген 

ұстаздық келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-

тәрбие үрдісін жүйелі ұйымдастыруына көмектеседі. Қандай сабақтың 

болмасын қызықты өтуі оқытушының үнемі іздену, ұтымды әдіс – тәсілдерді 

қолдану, оқыту әдістемесін жаңартып отыруына байланысты.  

Барлық қоғамдық, өндірістік, және ғылыми қызметтің аясында 

ақпараттандырудың қазіргі кездегі жағдайы жаңа ақпараттық технологияны 

қолданумен байланысты.  



Біздің зерттеуімізде келесілер анықталды: 

- заман талабына сай жоғары студенттердің ақпараттық технологиялармен 

қарулану қажеттілігі негізделді; 

- оқытуда ақпараттық технологияларды пайдалану бойынша контент-талдау 

жасалды; 

- жасалған талдау негізінде пәндердің өзара байланысы (интеграциясы) 

анықталды, оның ақпараттық технологиялар арқылы  оқытудағы мазмұны мен 

маңызы ашылды; 

- ақпараттық технологиялар арқылы оқытудың педагогикалық шарттар жүйесі 

ұсынылды  

- ақпараттық технология негізінде болашақ мамандарды оқытудың нәтижесінің 

өлшемдер жүйесі жасалды; 

- ақпараттық технологиялар арқылы оқытудың педагогикалық шарттарын 

анықтау және енгізу біліктілік сипаттамасы, сонымен қатар іс-әрекеттің 

білімін, білігін және дағдысын қалыптастыру; 

- ақпараттық технологиялар арқылы оқытудың педагогикалық шарттар жүйесі 

өзара байланысты құралдар және әдістер сияқты, ол оқу-тәрбие процесінің 

ұйымдастырылған, мақсатты түрде бағытталған педагогикалық құбылысы; 

- ақпараттық технологиялар арқылы оқыту бойынша білім, білік және 

дағдылардың қазіргі жағдайын зерттеу бойынша жасалған ақпарттық 

технологиялар арқылы оқытудың педагогикалық шарттар жүйесі қажет 

екендігін көрсетті.  
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БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНЕ ІТ – 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ. 

 

Ыкласова Аижан Женисовна 

ШҚО Білім басқармасының «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық колледжі»КМҚК оқытушысы, Семей,Қазақстан 

 

Аннотация. Бұл мақалада ақпараттық – коммуникативтік технология 

көмегімен орындалатын жұмыстар өзінің кез келген формасында тиімдірек 

орындалатыны, адамның дамуына әсерін тигізетіндігі туралы сөз қозғалады. 

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, 

жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру 

қажетті шартқа айналып отырғандығы қарастырылады. 

Түйінді сөздер: ақпараттық технологиялар, инновация, жаңашыл 

бағдарлама, ақпараттық құзыреттілік,smart технологиялар.  

 

Білім беру процесіндегі оқытушыларды тәрбиелеудің соңғы әдіс - 

тәсілдерін, жаңа инновациялық педагогикалық технологияны игерген, 

психологиялық - педагогикалық диагностиканы қабылдай алатын, 

педагогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сүрлеуден тез арада 

арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс - әрекет үстінде өзіндік даңғыл 

жол салуға икемді, шығармашыл педагог - зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын 

қажет етеді. Қоғам ақпараттануының жаhандық үрдісінің дамуы адамдардың 

жаңа ақпараттық өмір сүру ортасын ғана қалыптастырмайды, сонымен бірге 

кәсіптік қызмет пен жаңа ақпараттық тұрмыс салтын қалыптастыруға әкеледі. 

Қазақстан Республикасы тұңғыш Президенті Н. Назарбаевтің халыққа 

жолдауының жетінші міндеті «Адами капитал- жаңғырту негіздері» білім 

берудің жаңа сапасын қамтиды.[1] Қазақстан Республикасының Білім туралы 

Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті- ұлттық және жалпы адамзаттық 

құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 

қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті 

жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық  коммуникациялық  желілерге шығу» 

— деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді.[2] Бұл 

міндеттерді шешу үшін, әрбір білім беру мекемедегі ұжымының, әрбір 

мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-қатынасқа өту 

қажеттігі туындайды. Осы жайттарды ескере отырып қазіргідей жаһандану 

дәуірінде сабақ  үдерісінде жаңа  инновациялық  технологияларды  қолдана  

отырып  сабақ  өткізу оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады. 

«Технология» ұғымы соңғы кездері  педагогикалық әдебиеттегі ең көп 

қолданылатын ұғымдардың біріне айналды. Технология ұғымының 

дидактикалық ұғымдармен байланысы сан алуан: оқытудың технологиясы, 

педагогикалық технология, білім беру технологиясы, тәрбие технологиясы, 

қарым-қатынас технологиясы, даму технологиясы, қалыптасу технологиясы, 

модульдік технология, топтық оқыту технологиясы және т.б. 



Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі – бұл студенттерге өз 

бетімен немесе бірлескен түрде шығармашылық жұмыспен шұғылдануға, 

ізденуге, өз жұмысының нәтижесін көріп, өз өзіне сын көзбен қарауына 

мүмкіндік береді. Ол үшін оқытушы өткізетін сабағында студенттің сабаққа 

деген   қызығушылығын арттырып, бүгінгі заман талабына сай білім беруі 

керек. Бұл мұғалімне шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді. 

Оқытудың инновациялық әдістері мен ақпараттық технологияларды пайдалану 

– педагогикалық іс- әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру негізінде 

оқыту үрдісін жетілдірудің бірден бір жолы. Компьютерлік желілерді, интернет 

жүйесін, электрондық оқулықтарды, мультимедиалық  технологияларды, 

қашықтан оқыту технологиясын пайдалану оқу орындарында ақпаратты-  

коммуникациялық технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды. 

Ақпараттық-коммуникативтік технологияны оқу-тәрбие үрдісіне енгізуде 

мұғалім алдына жаңа бағыттағы мақсаттар қойылады: 

• Өз пәні бойынша оқу-әдістемелік электронды кешендер құру, әдістемелік 

пәндік Web –сайттар ашу; 

•Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану; 

• Бағдарламалау ортасында инновациялық әдістерді пайдаланып, 

бағдарламалық сайттар, құралдар жасау. (мультимедиалық және гипермәтіндік 

технологиялар). 

• Қашықтықтан оқыту (Internet желісі) барысында өздігінен қосымша білім 

алуды қамтамасыз ету. 

Ақпараттық технологиянық артықшылығы ойлау қабілетін дамытады, пәнге  

қызығушылығын арттырады,өз бетінше оқып – үйренуі жүзеге асады,нәтижесін 

бірден көруі, жіберген немесе дұрыс меңгермеген тақырыптарды қайтадан оқу 

мүмкіндігі, оқу үрдісін басқару мүмкіндігі,бұрын алған білімдерін кеңейтеді. 

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында оқушылардың ақпараттық 

сауаттылығын, ақпараттық мәдениетін және ақпараттық құзырлығы сияқты 

қабілеттіліктерді қалыптастыру мәселесі бүгінгі күннің өзекті мәселесіне 

айналып отыр.Ақпараттық-коммуникациялық құзырлық дегеніміз не? 

Ақпараттыққұзіреттілік: 

- сын тұрғысынан ұсынылған ақпараттар негізінде саналы шешім қабылдауға; 

- өз бетінше мақсат қоюға және оны негіздеуге, мақсатқа жету үшін танымдық 

қызметті жоспарлауға және жүзеге асыруға; 

- ақпаратты өз бетімен табуға, талдауға, іріктеу жасауға, қайта қарауға сақтауға, 

түрлендіруге және тасмалдауға, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға; 

- логикалық операцияларды (талдау, жинақтау, құрылымдау, тікелей және 

жанама дәлелдеу, аналогия бойынша дәлелдеу, моделдеу, ойша 

эксперименттеу, материалды жүйелеу) қолдана отырып, ақпаратты өңдеуге; 

- өзінің оқу қызметін жоспарлау және жүзеге асыру үшін ақпаратты қолдануға 

мүмкіндік береді. 

Бұлттық технологиялардың бірі Google disk, Microsoft Education бірлестігі, 

Kahoot, Quizlet, Skype Office 365, Sway Prezi, QR cod,Виртуалды 

шынайылық,Ютуб сайтынан видеоларды жүктеу. 

Соңғы онжылдықта жаңа технологиялардың пайда болу жылдамдығы 

едәуір өсті, жыл сайын өндірушілер кәсіби қызмет пен коммуникацияға 

арналған жаңа құрылғыларды ұсынады. Жаңа ақылды SMART технологиялары 



білім беру және SMART құрылғыларын кеңінен пайдалану үшін қолданылатын 

платформаларды өзгертуді талап етеді. Кәсіптік білім беру мазмұны жағынан 

да, оқыту технологиялары мен әдістері тұрғысынан да тез жаңартылатын 

салалардың бірі болуға тиіс. Білім мен технологиялардың жаңару жылдамдығы 

білім беру жүйесі сапасының өлшемі ретінде қаралуға тиіс. 

Microsoft Power Point немесе Macromedia Flash сияқты бағдарламалық 

пакеттерде жасалған мультимедиялық презентацияларды қолдана отырып, оқу 

сабақтарын өткізу нормаға айналуда. Алайда, таныс презентациялық 

технологиялармен (Microsoft Power Point, Macromedia Flash) қатар, білім беру 

саласына слайд-шоу түрінде презентациядан алшақтауға мүмкіндік беретін 

жаңа, деп аталатын интерактивті технологиялар еніп жатыр. 

Интерактивті жабдықты қолдана отырып, материалды ұсынудың жаңа 

формасы (SMART Boards интерактивті тақталары, sympodium интерактивті 

дисплейлері) - баяндамашы сөйлеген кезде жасаған презентация-осы жерде 

және қазір жасалған презентация. SMART Boards интерактивті тақталарында 

арнайы маркермен жазуға, оқу материалын көрсетуге, экрандағы суреттің 

үстіне жазбаша түсініктеме жасауға болады. Бұл ретте SMART Board 

интерактивті тақтасына жазылғандардың барлығы оқушыларға беріледі, 

магниттік тасымалдағышта сақталады, басып шығарылады, сабақта жоқ 

оқушыларға электрондық пошта арқылы жіберіледі. SMART Board 

интерактивті тақтасындағы дәріс кезінде жасалған оқу материалы кіріктірілген 

бейне карта арқылы жазылады және оны бірнеше рет ойнатуға болады. 

Тақтаны интерактивті ету үшін бірнеше технологиялар бар. Бір 

технология - сенсорлық резистивті, екіншісі - Smart Technologies DViT 

технологиясы. Ол экранның бұрыштарында орналасқан арнайы сандық 

бейнекамераларды пайдаланады. Сонымен қатар, арнайы саптаманың 

көмегімен кез-келген плазмалық тақтаны интерактивті тақтаға айналдыруға 

болады. 

Әрине, SMART Boards интерактивті тақталарының барлық қасиеттерін 

барынша іске асыру үшін арнайы бағдарламалық жасақтама жасалды (SMART 

Notebook, Bridgit, SynhronEyes). Осы бағдарламалардың әрқайсысының өзіндік 

ерекшеліктері бар. SMART Notebook мәтінмен және нысандармен жұмыс 

істеуге, ақпаратты сақтауға және жазбаша мәтінді баспаға айналдыруға 

мүмкіндік береді. Bridgit бағдарламасы бүкіл әлемдегі серіктестер үшін 

презентацияларды оңай және тез өткізуге, сіздің құжатыңызға кері байланыс 

алуға мүмкіндік береді. Жалпы жұмыс үстелінде сөйлеген сөзіңіздің негізгі 

ұстанымдарын атап өткен жөн, және бағдарлама сіздің барлық 

жазбаларыңызды нақты уақыт режимінде конференцияның қалған 

қатысушыларының экрандарына шығарады. Synhroneyes бағдарламалық 

пакетін қолдана отырып, мұғалім оқушылардың не істеп жатқанын бақылай 

алады, оқушылардың барлық жұмыс мониторларын тақтаға шығарады, 

оқушылардың мониторларын блоктайды, интерактивті тақтадан оқу 

материалын, мысалы, тестті барлық компьютерлерге жібере алады. 

Интерактивті тақталарда жұмыс істеу кезінде оқушылардың зейінінің 

шоғырлануы жақсарады, Оқу материалы тез сіңеді және нәтижесінде әр 

оқушының үлгерімі артады. 

Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудан күтілетін нәтиже жаңа 

заманға сай ақпараттық мәдениеті мен құзіреттілігі қалыптасқан, теориялық 



білімдерін іс жүзінде қолдана алатын, информатика пәнін басқа пәндермен 

байланыстыра алатын жеке тұлға қалыптастыру. Олай болса, қоғамның әрбір 

мүшесі ақпаратты сауатты, ақпараттық мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі 

дамыған тұлға болуы қажет. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены роль  и применение 

инновационных   технологии    на уроках математики,  а также какие 

технологии  обучения можно  отнести инновационным. Развитие 

познавательной деятельности обучающихся  через   внедрение в 

образовательный процесс новых  педагогических    технологий и методов 

обучения. 

Преимущества использование современных образовательных 

технологий 

 

Ключевые слова: инновация,   технология, нтерактивные технологии,   

кейс - технология,  Метод «Кластеры», Метод «Синквейн», 

здоровьесберегающие технологии.    

 

 

Понятие «инновация»  определяется как нововведение, приращение, 

способствующее качественному изменению образовательной среды. В 

качестве результата инновационной деятельности рассматривается переход 

системы из одного состояния в другое, обеспечивающий повышения качества 

образования. 

 Наша жизнь изменяется, благодаря современным информационным 

технологиям.    Введение новых технологий вносит радикальные изменения в 

систему образования: ранее ее центром являлся преподаватель, а теперь – 

учащийся. Это дает возможность каждому ученику обучаться в подходящем 

для него темпе и на том уровне, который соответствует его способностям,  а 

также  позволяет поднять обучение обучающихся на более высокий уровень. 



К инновационным технологиям необходимо отнести технологию 

развивающего обучения, проектную технологию, научно-исследовательскую 

деятельность, личностно-ориентированный подход, ИКТ – технологии, 

интерактивные технологии. На своих уроках я в первую очередь стараюсь 

развивать познавательный интерес к своему предмету, максимальную опору на 

активную мыслительную деятельность учащихся. Главными для развития 

познавательного интереса являются ситуации решения познавательных задач, 

ситуации активного поиска, догадок, размышления, в которых необходимо 

разобраться самому. Начальным моментом мыслительного процесса обычно 

является проблемная ситуация. Мыслить человек начинает тогда, когда у него 

появляется потребность что-то понять. Мышление обычно начинается с 

проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия. Для 

этого использую проблемные ситуации и помогаю их разрешить. 

Основными интерактивными технологиями обучения являются: 

 Деловые и ролевые игры. 

 Психологические и иные тренинги. 

 Групповая, научная дискуссия, диспут. 

 Кейс-метод. 

 Обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм», ПОПС-

формула, «дерево решений», «анализ казусов», «лестницы и змейки»). 

 Метод работы в малых группах Круглые столы. 

 Использование сетевого информационного образовательного 

ресурса. 

        К   интерактивным  методам относятся:   «Снежный ком», 

«Мозговой штурм», «Незаконченные предложения», «Метод-пресс», «Кейс-

стади», «метод Кластеров», «Синквейн» и другие 

Остановлюсь более подробно на интерактивных новинках. 

1. Кейс-технология – это интерактивная технология для обучения, на 

основе реальных или вымышленных ситуаций. Кейс представляет собой 

описание конкретной реальной ситуации, подготовленной по определенному 

формату,  которая  предназначена для обучения обучающихся анализу разных 

видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и 

выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с 

установленными критериями. Кейс- технология (метод) обучения – это 

обучение действием.   Технология работы с кейсом в учебном процессе 

сравнительно проста и включает в себя следующие этапы: 

-индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами 

кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, 

предложение решения или рекомендуемого действия); 

-работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы 

и ее решений; 

-презентация и экспертиза результатов малых групп на общей 

дискуссии (в рамках учебной группы). 

Первый   курс, тема «Нахождение площади поверхности тел вращения» 

Скоро новый год. В детском саду дети готовятся к новогоднему 

представлению. Все костюмы готовы за исключением головных уборов для 

следующих персонажей: петрушка, кот в сапогах, знайка. Шефами этого 

садика являются ребята из расположенной рядом школы, где работает кружок 



«Юные мастерицы». Девочки со своим руководителем вызываются помочь 

своим подшефным в решении этой проблемы. Перед ними встает вопрос: 

какое количество материала будет затрачено для каждого из головных уборов, 

если в наличии имеется шелк шириной 1,5 м (для петрушки и знайки), сатин 

шириной 2 м (для солдата) и бархат шириной 0,9 м (для кота в сапогах). 

Ребята разбиваются на группы для того чтобы произвести 

соответствующие расчеты (размеры для головных уборов представлены в 

практической части). Перед участниками каждой группы стоят следующие 

задачи: 

 изучить информацию кейса; 

 выбрать необходимое тело вращения для изготовления головного 

убора; 

 выяснить какие данные для формулы вычисления площади 

поверхности данного тела вращения можно извлечь из представленных 

размеров; 

 найти площадь поверхности тела вращения; 

 высчитать необходимое количество материала. 

2. Метод «Кластеры» является наиболее популярным из современных 

методов. Кластер (от англ. – cluster – гроздь, пучок, созвездие) – это способ 

графической организации материала, который позволяет сделать наглядными  

мыслительные процессы,    происходящие   при погружении в тот или иной 

текст. Кластер является отражением нелинейной формы мышления,   который 

иногда  называют «наглядным мозговым штурмом». Последовательность 

действий при построении кластера проста и логична: 

1. Посередине чистого листа (классной доски) необходимо написать 

ключевое слово или тезис, который является «сердцем» текста. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, 

факты, образы, подходящие для данной темы (модель «планета и ее 

спутники»). 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с 

ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже 

появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает 

размышления, определяет информационное поле данного текста. Важно уметь 

конкретизировать категории, обосновывать их при помощи мнений и фактов, 

содержащихся в изучаемом материале.   Очень хорошо применять метод 

кластера на уроках  геометрии. 

Применение кластера имеет следующие достоинства: 

 он позволяет охватить большой объем информации; 

 вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им 

это интересно; 

 дети активны и открыты, потому что у них не возникает страха 

ошибиться, высказать неверное суждение. 

В ходе данной работы формируются и развиваются следующие умения: 

 умение ставить вопросы; 

 выделять главное; 

 устанавливать причинно-следственные связи и строить 

умозаключения; 



 переходить от частностей к общему, понимая проблему в целом; 

 сравнивать и анализировать; 

 проводить аналогии. 

3. Метод «Синквейн» требует от ученика в кратких выражениях 

резюмировать учебный материал, информацию, что позволяет рефлексировать 

по какому-либо поводу, и возможно на уроках по любому предмету. 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – это стихотворение, 

состоящее из пяти строк. 

– Первая строка – одно ключевое слово (понятие), определяющее 

содержание синквейна. 

– Вторая строка – два прилагательных, характеризующих данное 

понятие. 

– Третья строка – три глагола, показывающие действие понятия. 

– Четвертая строка – короткое предложение, в котором автор 

выказывает свое отношение. 

– Пятая строка – одно слово, обычно существительное, через которое 

человек выражает свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием. 

Например, метод «Синквейн» можно применить на этапе актуализации 

опорных знаний или на этапе подведения итогов. 

1.     Показательная функция 

2. возрастающая, убывающая (в зависимости от   основания) 

3.  не пересекает ось абцисс, пересекает ось ординат   в точке (О; 1), 

зависит от основания 

4. Не  симметрична 

5.Функция вида у=ах 

1.Параллелепипед 

2. Прямой, Наклонный,   центрально симметричный 

3. Находить (периметр, площадь,  объем), строить, изучать, решать 

(задачи) 

4.   Противоположные грани попарно параллельны 

5. Призма 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) — важная 

часть процесса модернизации образования. ИКТ — это различные устройства и 

способы обработки информации, в первую очередь — компьютеры с 

необходимым программным обеспечением и средства телекоммуникаций 

вместе с размещенной на них информацией. Они позволяют осуществлять 

дистанционное взаимодействие преподавателей и студентов, иными словами — 

получать образование дистанционно. Проникновение современных 

информационных технологий в сферу образования позволяет качественно 

изменить методы и организационные формы обучения, сделав его более 

удобным и доступным.  В данное время наверное нет ни   одного  

преподавателя который  не применял бы информационные  технологии на 

своем уроке. Работа  с интерактивными досками и многими обучающими 

программами помогает в учебе. Это хороший выбор для учителей, которые с 

помощью современных технических и аудиовизуальных средств и 

интенсивных методов обучения хотят заинтересовать своих  учащихся, 

повысить посещаемость, облегчить усвоение материала. 



Интерактивные доски предоставляют учителю и учащимся уникальную 

возможность сочетания компьютерных и традиционных методов организации 

учебной деятельности: с их помощью можно работать практически с любым 

имеющимся программным обеспечением и одновременно реализовать 

различные приемы индивидуальной и коллективной, публичной («ответ у 

доски») работы учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии.   Понятие «здоровьесберегающая» 

относится к качественной характеристике любой образовательной технологии, 

показывающей, насколько при реализации данной технологии решается задача 

сохранения здоровья основных субьектов образовательного процесса – 

учащихся и педагогов. 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время 

урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность, определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных и контрольных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. 

При подготовке и проведении урока учитываю: дозировку учебной нагрузки; 

построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; 

соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, хорошая 

освещенность, чистота); благоприятный эмоциональный настрой; 

профилактика стрессов (работа в парах, группах, стимулирование учащихся); 

оздоровительные моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие 

преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность; соблюдаю 

организацию учебного труда (подготовка доски, четкие записи на доске, 

применение ИКТ). 

Методы и формы, предполагающие дифференциацию процесса 

обучения, обладают здоровьесберегающим потенциалом. Дифференциация, 

осуществляемая по степени оказания методической помощи каждому 

учащемуся, наиболее эффективна. Она позволяет выстроить индивидуальную 

траекторию успеха, подбор учащемуся адекватных его индивидуальным 

способностям и возможностям методов и средств обучения. Использование 

дифференциации на основе интересов учащихся и уровня их обученности, 

предоставления им свободы выбора выполнения учебных задач повышает 

самостоятельность учащихся, позитивно влияет на эмоционально – волевую 

сферу личности, а, следовательно, укрепляет здоровье. 

 

Заключение: 

     Применение на уроках  инновационных технологии позволяют мне 

повысить эффективность учебного процесса, повышают познавательный 

интерес к предмету, помогают достигать лучшего результата в обучении 

математике,  научить обучающихся  активным способам получения новых 

знаний; создают такие условия в обучении, при которых учащиеся не могут не 

научиться; стимулируют творческие способности учащихся; формируют не 

только знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную 

позицию.     
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ҚАЗАҚ  ТІЛІ  САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ – 

КОММУНИКАТИВТІК  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  ЭЛЕМЕНТТЕРІН   

ҚОЛДАНУ  ЖОЛДАРЫ 

 

Омарова Гульнур  Токтаровна 

ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық  

колледжі" КМҚК қазақ тілі мен  әдебиеті оқытушысы, әдіскер, Семей, 

Қазақстан. 

 

Аннотация. Қазақ  тілінің  мемлекеттік  мәртебе  алуы-ел өміріндегі ең 

маңызды оқиғаның бірі. Еліміздің іргелі ел болып егемендігін алған асулы 

жылдарында мұғалім алдында жаңа талаптар мен міндеттері қойылуда. Яғни, 

болашақ ұрпағымызды білімді де білікті, мәдиниетті де саналы етіп 

тәрбиелеуде мемлекеттік тілді заман талабына сай жаңаша оқыту мұғалім 

тарапынан өмірлік зор маңызы ие болып отыр. Қазіргі уақытта педагогика 

ғылымының бір ерекшелігі-баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа 

оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы. Қазіргі кезде мектептерде жаңа 

қолдану жөнінде жиі  айтылып жатыр. Қазіргі педагогикалық технологиялар  

балалардың  қабілеттерін біліктілік деңгейін, зеректіліктерін ескере отырып, 

даралап оқытуды қамтамасыз етеді және оқытуда құзыреттіліктерін іске 

асыруға көмектеседі. 

 

Түйінді сөздер:  Мемлекеттік мәртебе,  егемендік, қазақ  тілі,педагогикалық  

технологиялар, ақпараттық жүйелер. 

 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет». 

                                                                                                                                      

Н.Назарбаев 

 

 



Оқыту мен оқуда  студенттерге ақпараттық – коммуникациялық  

технологияларды  қазақ  тілі мен  әдебиеті пәнінде  қолдану,  пән  бойынша  

ғылыми  ұғымдарды  түсіндіру және  оларды  қабылдап, түсінігін   жеңілдете  

түсуге  мүмкіндік  беретін , сабақ  берудегі   маңызды  құрал. Осы  орайда  өз  

тәжірибемде  АКТны  қолданып өткізген  ашық  сабақ  материалын  ұсынуды  

жөн  көрдім.  

Бөлім:  Бұқаралық ақпарат  құралдарындағы гендерлік бейне 

Сабақтың тақырыбы: Отбасы және гендерлік саясат 

1. Жалпы мәліметтер 

      Курс, тобы 1,Қаржы -4 (20 ЕА-4) 

      Оқыту түрі:  Аралас 

2. Мақсаты, міндеттері: Мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне 

сүйеніп тақырыпты жалғастыру; 

Ғылыми-көпшілік және  публицистикалық  мәтіндерге сүйеніп, сөз әдебі  мен 

сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер ету; Мәтін 

үзінділері бойынша болжам жасап, өз біліміне сүйеніп тақырыпты 

жалғастырады.Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай отырып, 

факті мен көзқарасты ажырату, мәтін идеясымен байланысын 

анықтау.Студенттер  бірлесе жұмыс жасайды, ортақ мәмлеге келеді 

(ынтымақтастық, құрмет). Қоғамда әйел-аналардың рөлін бағалауды түсінеді. 

Зайырлы қоғам және жоғары руханият. 

 2.1 Оқыту процесінде білім алушылар меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізбесі:студент білімін теориялық сұрақ-жауап алу арқылы бақылау,  қаржы 

мамандығына байланысты мәтіндермен жұмыс жасай білуге үйрету 

3. Сабақты  жабдықтау. 

3.1 Оқу-әдістемелік жабдықтау, анықтамалық әдебиеттер тізімі 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

- Интербелсенді  тақта 

- Компьютерлік дәрісхана 

  

3.4. Анықтамалық  әдебиеттер  тізімі: 

4. Сабақ барысы 

1.Ұйымдастыру кезеңі  

1.1. Психологиялық  тренинг  «Шаттық шеңбері» 11- наурыз аптаның 

бейсенбі күні болғандықтан «Б» әріпінен басталатын тілек сөздерді қызыл 

түсті қиықшаларға жазу. Жұмыс соңында наурыз мейрамының символы 

«Қызғалдақ» гүлінің  формасын шығару. 

2.Үй тапсырмасын  сұрау.     

Үй тапсырмасын сұрау 3 кезеңнен тұрады 

1-кезең:Электронды оқулықтан «Айтылым»  бойынша 1-тапсырманы ауызша 

орындау. 

2- кезең«Иә» және «Жоқ»Learningapps бағдарламасы бойынша  өткен 

тақырыптардың  сұрқтарына  жауап беру. 5-минут уақытқа негізделеді. Бағалау 

жұмысы жүріп отырады. 

Сұрақтары: 

«Айқап» журналында қазақтың журналист қыздары жұмыс істеген. (Иә) 

Сақыпжамал Тілеубайқызы,Мариям Сейдалина, Күләйім Өтегенқызы  қазақ 

қыздарының арасынан шыққан алғашқы журналистер.(Иә) 



Мариям Сейдалина 1891-1915 жылдар аралығында өмір сүрген. (Жоқ) 

«Айқап» журналына М.Сейдалинаның  «Зарлау», «Көздер», «Тұр,қазақ!» 

жырлары жарияланған.(Иә.) 

М.Сейдалина 1-дүниежүзілік соғысқа қатысқан. (Иә) 

Ол Москва қаласына жерленген. (Жоқ) 

Сақыпжамал Тілеубайқызы «Айқап» журналына озбырлық, зорлық-зомбылық 

туралы мақалалар жазған. (Иә) 

Журналист қазақ қыздарының қалыңмалға сатылып, сүймеген  адамына еріксіз 

ұзатылатынын жазған. (Иә) 

Күләйім Өтегенқызы «Айқап» журналына «Қазақ  қыздарына» деген өлеңі 

жарияланған. (Иә) 

«Қазақ қыздары» өлеңі қазақ қыздарының көзін ашып,білім алуға 

ұмтылдырған. (Иә) 

 Дұрыс жауапқа 2балл,  қате жауапқа 0 балл 

Тест біткен соң «Газет – халықтың көзі, құлағы һәм тілі»  -, деп айтқан 

Ахмет Байтұрсынов.  Газет- журналдан  ұйымдастырылған көрмеге  тоқталып 

кету. 

3-кезең: Learningapps  бағдарламасы  бойынша  сәйкестендіру тесті.  

5-минутқа негізделеді. 

Сәйкестендіру сұрақтары: 

СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ  БАЙЛАНЫСУ ТӘСІЛІ 

ТҰҢҒЫШ ЖУРНАЛИСТ СӨЗДЕРДІҢ ОРЫН ТӘРТІБІ 

ҚАЗАҚ ҚЫЗДАРЫ ЖАЛҒАУЛАР АРҚЫЛЫ 

ӨЛЕҢ ШЫҒАРҒАН ИНТОНАЦИЯ АРҚЫЛЫ 

ЖЫРЛАРЫ ЖАРИЯЛАНҒАН ЖАЛҒАУЛАР АРҚЫЛЫ 

ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫ 

АЙЫПТАҒАН 

ЖАЛҒАУЛАР  АРҚЫЛЫ 

ӨЛЕҢ ЖАЗҒАН ОРЫН ТӘРТІБІ 

БІЛІМ АЛУҒА ҰМТЫЛҒАН ЖАЛҒАУЛАР  АРҚЫЛЫ 

ҚАЛЫҢМАЛҒА САТЫЛҒАН ЖАЛҒАУЛАР АРҚЫЛЫ 

 

Екі тестің қорытындысы  айтылады. 

Дұрыс жауапқа  2балл,  қате жауапқа  0 балл. 

 

3. Жаңа сабақ.  

1. Отбасы туралы видео ролик көрсету. 

2. Туыстық  қатынастарды  слайд  материалдарымен түсіндіру.(Ата, әже ,әке, 

ана, аға, апай, бауыр, сіңіл,қарындас) 

ОТБАСЫ ТУРАЛЫ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР: 

Отбасының сәні – сыйластық. 

«Сіз», «Біз» - деген жылы сөз, 

Ағайынға жарасар. 

Інісі бардың тынысы бар, 

Ағасы бардың жағасыбар. 

Ата- баланың қорғаны. 

Балалы үй базар, 

Баласыз үй қу мазар. 



Балапан ұяда не көрсе, 

Ұшқанда соны іледі. 

Баланың басты ұстазы – ата-анасы. 

Бесіксіз үйде береке жоқ 

Отан – қуат 

Отбасы- шуақ. 

Отбасы – бақыт мекені. 

3.Гендерлік саясат туралы түсіндірмес бұрын студенттерге жалпылама 

қойылатын сұрақтар:  

3.1. Гендер ұғымын жиі естисіздер ме?  

3.2. Ол нені білдіреді? 

3.3. Еркектер мен әйелдер арасындағы ерекшелік? 

3.4. Қоғамдағы әйел-аналардың рөлі? 

Гендерлік саясат туралы түсіндіру. Видео ролик көрсету. 

Кітаппен жұмыс. Жазылым бойынша электронды оқулықтарыңыздың 39-

бетіндегі  2-тапсырмадан сөз тіркестерін теріп жазу. (Тапсырманы 1,2,3 болып 

,дұрыс орындаған студентке 5ұпай. Қалғанына 2ұпай.)Осы тапсырма негізінде 

ұл және қыз туралы мақал –мәтел көрсету. 1-2 мақалға талдау 

жасау,мағынасын түсіндіру. (Слайд материалдарынан) 

ҰЛДАР ТУРАЛЫ МАҚАЛ- 

МӘТЕЛДЕР 

ҚЫЗДАР ТУРАЛЫ МАҚАЛ-

МӘТЕЛДЕР 

 

Атадан жақсы ұл туса, 

Есіктегі басын төрге сүйрере. 

Атадан жаман ұл туса, 

Төрдегі басын жерге сүйрер. 

 

Қыз өссе –елдің көркі 

Гүл өссе –жердің көркі. 

 

 

Сүйер ұлың болса сүй, 

Сүйенерге жарар ол. Абай 

Қыз қылығымен сүйкімді. 

Атасынан ақыл алса,тентек ұл да 

жөнделер. М.Қашқари. 

Жақсы қыз-жағаңдағы құндыз. 

Ұл-айбарлы қылышың. Шешесін көріп қызын ал. 

Ер жігіттің екі сөйлегені-өлгені. Қыздың ұяты шешеге. 

3.5. Гендерлік саясаттың тұжырымдамасын слайдтан көрсету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасындағы 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік 

саясат тұжырымдамасын бекіту туралы 



Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 384 

Жарлығы бойынша: 

1) отбасы функцияларын орындауда ерлі-зайыптылар құқықтарының, 

мүмкіндіктері мен міндеттерінің теңдігі; 

      2) отбасының барынша жақсы өмір сүруі үшін жағдайлардың 

қолжетімділігі; 

      3) өзі өміріне қатысты шешім қабылдауда отбасының дербестігі; 

      4) баланы тәрбиелеуге, оған білім беруге және баланың (балалардың) жеке 

басын дамытуға отбасының жауапкершілігі; 

      5) отбасының, қоғамның және мемлекеттің әріптестігі; 

      6) отбасының мұқтаждығы мен қажеттілігін ескере отырып, мемлекеттік 

отбасылық саясатты іске асырудағы атаулылық пен инклюзивтілік; 

      7) тұрмыстық зорлық-зомбылықтың барлық түрлеріне мүлдем төзбеушілік; 

      8) қоғамдағы жат қылықтарға төзбеушілік. 

3.6. Тарихта есімдері алтын әріптермен өрнектелген аналарымызды атап өтіп, 

суреттерін слайд материалдарынан көрсету. 

Қарашаш сұлу 

Шоқанның әжесі Айғаным 

Бопай ханым 

Тойқара ханым 

Фатима ханым 

Ұлпан ханым 

Ұлжан ана 

Әлем бойынша іскер әйелдер: 

Тереза ана 

Индира Ганди 

    3. Ангела Меркель 

    4.  Маргарет Тетчер 

Қазақстандағы іскер әйелдер: 

Назипа Кулжанова 

Балжан Бультрикова 

Салтанат Байқошқарова 

Дариға Назарбаева 

4.Бекіту.Рефлексия. 

4.1.Электронды оқулықтың 41 –беттегі 12- тапсырманы орындату.  

4.2 Сабақтың  қорытындысын  кері байланыс  «Бес саусақ» әдісі  арқылы  

жүйелейді, сабақты  бекітеді.( А-4 парағын тарату.) 

1. «Бас бармақ»- басты мәселе. Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе не болды? 

2. «Балалы үйрек»- бірлесу. Қалай жұмыс жасадым, кімге көмек бердім, кімді 

риза жасадым? 

3. «Ортан терек»- ойлану. Мен бүгін білім мен тәжірибе алдым? 

4.  «Шылдыр шүмек»-шынайылық. Сабақ маған ұнады ма? Неліктен? 

5  «Кішкентай  бөбек»-көңіл-күй ахуалы. 

Мен сабақта өзімді қалайша сезіндім? 

5. Қорытынды. Бағалау.  

Сабаққа белсенділік танытып, білім деңгейін көрсеткен  студенттерді  

бағалау.(Бағалау парағын беру. Өз-өздерін бағалайды. ) 

6.Үйге тапсырма беру: 



Айтылым. 13-тапсырма.1-3,4-7,8-10,11-13журнал реті бойынша студенттерді  

топтастыру,«Кәсіпкер әйел», «Саясаткер әйел», «Ғалым әйел», «Тележүргізуші 

әйел» тақырыптарын бөліп беру. 

ОҚЫЛЫМ.АЙТЫЛЫМ: 

7-тапсырма,40-бет. 

Семей қаласы бойынша іскер әйелдер туралы ақпарат 

 Қорытынды: 

Әр отбасының өз құндылықтыра болады. Менің отбасымда  үйіне келген 

қонағына «Қуыс үйден құр шықпа» деп,балаларға базарлық болсын, деп 

сәлем-сауқыт беру. Менің де сіздерге бүгінгі сабақтан базарлығымды қабыл 

алыңыздар. (Сарқыт  ұсыну.) 

 

Әдебиеттер:  

1. Г.Косымова. Ш.Ерхожина. Г.Каримова. Қазақ  тілі  мен  әдебиеті. Алматы 

«Мектеп» баспасы, 2019. – 123-б. 

2.  Ф.Ш.Оразбаева, Ж.Т. Дәулетбекова, А.Қ. Рауандина, Р.С. Рахметова, Б.Қ. 

Мүкеева. «Қазақ тілі мен әдебиеті» оқулығы,10 сынып.Көкжиек-Горизонт 

2019ж.  

3. «Қазақстан  Республикасындағы  2030 жылғы  дейінгі  отбасылық  және  

гендерлік  саясат» тұжырымдамасы. 

4.  Баспасөз материалдары:  

4.1.  «Қазақ әдебиеті» газеті 

 4.2. «Қазақ тілі  және әдебиеті» журналы 

 5. Ғаламтор материалдары 

 

 

 

Физика пәнін оқыту барысында  интерактивті технологияны пайдалану білім 

сапасын арттыру құралы 

Мұрат Бибігүл  Қасылқызы 

ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық 

колледжі" КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

Бүгінгіні  күні оқытуды ақпараттандыру үрдісіне ерекше көңіл бөлуде. 

Оқыту үрдісін ақпараттандыру – қазіргі қоғамды ақпараттандыру үрдісінің 

бағыты болып табылады.  Мұндай даму барысы, сөз жоқ, барлық салалардың 

да оған ілесуін қажет етеді. Бұл процестен әрине, физиканы оқыту ісі де артта 

қалмауы тиіс. Физиканы оқытудың дәстүрлі әдістемесіндегі техникалық 

құралдарды қолдану қатарына компьютерді қолдану мәселесі енді. Оның 

үйлесімді жолдары болатыны сөзсіз. Міндетіміз де осы айтқанымен байланысы, 

яғни сол үйлесімді жолдарды тауып, физиканы оқыту әдістемесіне оларды 

енгізіп, сабақтың неғұрлым сапалы өтуін, оқушылардың сабақты оқуға деген 

ынтасын арттыру болып табылады. 

Ақпараттандырудың бағыты XXI ғасырдың талаптарына сәйкес қоғамды 

дамытудың жоғары тиімділікті технологияларына сүйенген жаңа білім 

стратегиясына көшу болып табылады. Қазіргі білім жүйесінің ерекшеліктеріне: 



оның іргелігінің алдын алу сипаты және осыларға қол жеткізу мүмкіндіктері 

жатады. Ақпараттық технологиялардың негізгі міндеттері: 

• Сабақта ақпараттық технологиялар құралдарын қолдану; 

• Практикалық шараларды анықтап, жүзеге асыру; 

• Ғылыми – ізденушілік және оқу - әдістемелік жұмыстар жүргізу. 

• Ақпараттық технологиялардың қағидалар: 

- Жеке тұлғаның интеллектуалдық жеке шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

- Технологиялық құрал арқылы алынатын білімдер мен мәліметтердің 

түсініктілігі; 

- Білім мен тәрбиенің бірізділігі; 

- Жалпы компьютерлік сауаттық. 

 

       Жаңа ақпараттық технология құралдары оқыту құралы қызметін атқарады. 

Оларға мыналар жатады. 

Жаңа ақпараттық технология құралдар. 

Технологиялық жетістіктердің бірі –интерактивті тақта оқушылардың оқыту 

бағдарламасындағы көмекші құрал. Интерактивті тақтаның маңыздылығы: 

- Интерактивті тақтада жазба құралдары, маркерлер, құрал-саймандар панелі 

қарастырылған. 

- Интернетке қосылу мүмкіндіктері бар. 

- Жұмыс материалдарын, ақпаратты оқушыларға тиімді жеткізуге мүмкіндік 

береді. 

- Оқушылардың зейінін аударуға болады. 

- Анимациялық роликтер, коллекциялық суреттерді оқушылар назарына ұсына 

аламыз. 

- Арнайы бағдарламалар әзірлеп, веб сайттар мен кез-келген қосымшалардан 

ақпарат алып, өңдеу жұмыстарын жүргізуге болады. 

Интерактивті тақтаның артықшылықтары: 

Оқу ақпаратының ұсыну мүмкіндігін елеулі түрде кеңейтеді 

Түстерді, графикаларды, дыбысты, техниканың құралдарын қолдану 

қызметінің іс жүзіндегі жағдаятын жасауға мүмкіндік береді. 

Интерактивті тақта оқу сапасын күшейтуге мүмкіндік береді және оқу 

есептерінің ұсыныстарын реттейді. 

Оқу материалдарын ұсынумен бірге жауаптарды тіркеп, оқушы жауаптары мен 

сұраныстарын талдау мүмкіндігі 

Жұмыс барысында оқушылар тарапынан жасалатын қателерге 

диагностика жүргізу мүмкіндігі 

Интерактивті тақтамен жұмыс істеу - ол заттар мен құбылыстардың өзіне 

тән бітімін, сыр сипатын, сезім мүшелері арқылы көзбен көріп, қолмен ұстап, 

құлақпен естіп қабылдауға баулитын дидактикалық үрдіс. 

Интерактивті тақта барлық жастағы балаларды оқыту бағдарламасымен 

үйлесіп оқытудың әртүрлі стильдерін қолдануға мүмкіндік береді. 

Оқушылар визуальды материалдарды жақсы қабылдайды, сонымен қатар 

сабақтың жаңа сырларын, туындаған мәселелерді бірігіп шешуге, талқылауға 

мүмкіндік алады. 

Оқушылар білім алу процесінде бір уақытта оқып тыңдап тапсырмалар 

алады. 



Мұғалім қажетті ақпараттарды белгілеуге және зейіндерін аударуға 

барлық идеалдарды байланыстырып немесе олардың айырмашылықтарын 

ойластырып талқылауда әртүрлі түстер интерактивті тақтада қолайлы 

орындалады. 

Мұндай мәліметтерді физикалық, химиялық, математикалық формулалар, 

шамалардың өлшем бірліктері, графиктер, схемалар, иллюстрациялар, 

физикалық және химиялық құбылыстардың динамикалық бейнесі, тәжірибеге 

арналған құрылғылардың тізімі, аспаптардың сипаттамалары және т.б. 

жатқызуға болды. Мұғалім араласпай – ақ, студенттер өздері меңгеруге тиісті 

ақпараттар беріледі. Қажетті ақпараттарды жинақтауда электрондық 

техникаларды енгізу уақыт үнемдейді, қарастырып отырған жүйе құрамында 

электрондық құрылғылармен жұмыс дағдысын қалыптастыруға мүмкіндік 

туғызады. 

Физика – оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын және 

дамытатын негізгі буын. Ол оқушылардың интеллектін, логикалық ойлауын 

және шығармашылық қабілеттерін дамытуға, табиғат заңдылықтарын 

толығымен түсінуге ықпал жасайды. 

Физика пәнінде ақпараттық технологияларды қолдану пәнді оқытуда 

оқушыға дүниенің заңдарын терең меңгертіп қоймай, оқушының ойын 

дамытып, эмоциясына, сезіміне қозғау салады. Өзіне қажетті мазмұны мен 

мәліметті ақпарат көзінен таңдап өз бетінше ойланып, шешім қабылдауға 

дағдыланады. Сондай-ақ сабақ өтуде интерактивті тақтаны қолдануда сабақ 

тиімділігін арттырады. Компьютердегі интернет жүйесіндегі ақпараттық 

мәліметтерді сабақ тақырыбына байланысты қажеттісін таңдап тікелей 

қолдануға болады. 

Физика пәнінде ақпараттық технологияларды қолдану пәнді оқытуда 

оқушыға дүниенің заңдарын терең меңгертіп қоймай, оқушының ойын 

дамытып, эмоциясына, сезіміне қозғау салады. Өзіне қажетті мазмұны мен 

мәліметті ақпарат көзінен таңдап өз бетінше ойланып, шешім қабылдауға 

дағдыланады. Сондай-ақ сабақ өтуде интерактивті тақтаны қолдануда сабақ 

тиімділігін арттырады. Компьютердегі интернет жүйесіндегі ақпараттық 

мәліметтерді сабақ тақырыбына байланысты қажеттісін таңдап тікелей 

қолдануға болады. 

Сонымен қатар оқушыда интернеттен материал іздеп қана қоймайды, 

әлемдік байланыс торабына кіруді де үйренеді. Әр сабағымда жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, оқушылар бойынан төмендегі 

қабілеттерді дамытуды мақсат етіп қойдым: 

1. Білім, білік дағдыларын дамытуға қызығушылығын арттыру; 

2. Жауапкершілік пен міндеттерін қалыптастыру; 

3. Есеп пен талдау жасау дағдыларын үйрету; 

4. Логикалық және ақпараттық ойлау қабілеттерін дамыту; 

5. Өз бетінше ізденуге үйрету және компьютерлік сауаттылыққа тәрбиелеу; 

6. Алған білімдерін өмірде қолдана білуге тәрбиелеу; 

Физика сабағында ақпараттық технологияны тиімді пайдалану - білім 

сапасының артуына әкеледі.  

Жаңа ақпараттық технологияны физика сабақтарында пайдалана отырып, 

оқушылардың білім, білік дағдыларын қалыптастыруға қызығушылығын 

арттырып, түрлі деңгейдегі есептерді шығарып, оны талдай білуге үйреттім. 



Логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, интернет желісінен сабаққа қажетті 

деректерді өз бетімен ізденуге, компьютерлік сауаттылықтарына жол аштым. 

Сабақта алған білімдерін өмірде қолдана білуге тәрбиелеп келемін. Саналы да 

сапалы білім алған оқушы ұлт келешегі. 
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ғылыми жетекшілері: информатика пәні оқытушысы 

Ержанбек А. 

 

Ядролық күштер, байланыс энергиясы  құрлымы заңдылығына   

виртуальды компьютерлік  модель  

 

          Аннотация 

Жобаның идеясы физика пәнін оқытудың әдістемелік қажеттіліктерінен 

туындады, студенттерге Резерфорд экспериментінің физикалық мәні туралы 

терең түсінік қалыптастыру. Компьютерлік, инновациялық модельде,  

экспериментте α – бөлшектердің ауытқу механизмін көрсету, экспериментке 

қатысудың виртуалды мүмкіндігін және α-бөлшектердің мүмкін 

траекторияларының әрқайсысын түсіндірудің нұсқаларын дамыту. 

Мемлекеттік білім беру стандарты бойынша және соңғы оқу жоспарлары 

мен бағдарламаларына сәйкес физика сабағының тақырыбы: "Атом құрылысы. 

Резерфордтың тәжірибелері" II-курста "Атом және атом ядросының физикасы" 

бөлімінде оқытылады. Тақырып студенттердің қабылдауы үшін күрделі және 

көрнекі материалды мұқият түсіндіруді және қолдануды талап етеді. Бұл жоба 

материалды тереңірек ашуға, аналитикалық ойлауды дамытуға, Резерфорд 

тәжірибелерінің нәтижелерін бағдарлауға көмектеседі, аудиторияның үлкен 

танымдық қызығушылығын тудырады. 



Студенттер өздерін зерттеушілер сияқты сезінеді, эксперименттік 

физикаға қатысады, пән бойынша білім мен құзыреттілік деңгейін арттырады. 

Осылайша, жоба тартылған топты оқыту мүмкіндіктерін кеңейтеді. Жоба әр 

остудентке қолжетімді, себебі кабинетте интерактивті тақта және лингафондық 

жабдық бар, сымсыз желі арқылы желілік ортаны беру бас компьютерден 

басқарылды.  

         Кілт сөздер: дифференция, потенциялдық энергияға, бөлшек  импулсі, 

кенетикалык  энергия,  α – бөлшек шашырауы. 

                        

     Кіріспе  

          Ядроның кулондық моделі мен құрылысына талдау. Атом ядросы 

ашылғаннан кейін оның құрылымы қандай деген мәселеге 1919 ж. Э. 

Резерфорд α-бөлшектермен жасаған тәжірибелерін жалғастыра отырып, 

ядроның құрамына кіретін бірінші бөлшекті ашты. 

Жабық ыдыс ішінде α-бөлшекті шығарушы элемент Ra радий және 

мырыш сульфидімен қапталған мөлдір Э экран бар. Жабық ыдыстан ауа 

сорылып шығарылған. α-бөлшектер экранға соқтығысып, жарқылдар туғызған. 

Ол жарқылдарды М микроскоп арқылы бақылаған. Атом ядросының 

құрамында протон сияқты ауыр, бірақ бейтарап бөлшектің бар болуы мүмкін 

деген батыл болжамды 1920 жылы Э. Резерфорд айтқан және оны нейтрон деп 

атауды ұсынған еді. Сонымен, жаңа бөлшек нейтрон деп аталды. Нейтронның 

электр заряды нөлге тең, сол себепті оның зат арқылы өтетін өтімділік қабілеті 

өте жоғары. Қазіргі дәл өлшеулер бойынша нейтронның массасы mn = 1,6749 · 

10-27 кг = 1,00866 м.а.б. = 939,56 МэВ. 

Резерфорд атомның планетарлық моделін құрғаннан кейін ядродағы 

жұмбақ оң зарядтың сырын  ашуды  қолға алады.  

Ғылыми жобаның мақсаты 

Ядролық күштер, байланыс энергиясы  құрлымы заңдылығына  

виртуальды компьютерлік  зертхана  моделін құру. 

Мәселені анықтау: электростатикалық кулондық күш әсерімен α-бөлшек 

және алтын атомы ядросы аралық тебілу N нүктесіне орнаған. α-бөлшек АВС 

траекториясымен орналасатын болады. Кулондық тебу күші мынаған тең: 

 

                                                                                                (1) 

Қашықтық квадратына кері пропорциональ, және АВС траекториясы α-

бөлшек қозғалысы, N ядросы орналасқан АВС гиперболасын кұрады. Тікелей 

нысана қашықтығы b=0. Гипербола осі болатын түзу Nz, a Nx және N - 

нүктесімен өтетін Ny – асимптот бағыты, α-бөлшек ядродан алыс болғанда, α-

бөлшек қозғалысының параллель бағытымен әрекет етуге дейін және кейін.[1] 
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b  бағыттау қашықтығын шатастырып алмау керек және D таяудың 

жоғарғы шек қашықтығын α-бөлшектін ядроға кез келген соқтығулары болып 

табылады. D – қашықтығын анықтау үшін α-бөлшекті қарастырамыз, Кα 

кенетикалык энергиясы ядродан   алыс  қашыктыкта орналаскан. α-бөлшек 

ядро  орталығынан  бағыталады. В нүктесі Р (1 – сурет Резерфорд тәжірибесі) 

α-бөлшекті итеру күші тоқтатады.  Және оның барлық кинетикалық энергиясы, 

потенциялдық энергияға өтеді. Оны мұндай  үлгімен жазуға болады:    

Максималды таяу қашықтығы мынаған тең: 

 

                                                                                                     (2) 

Егер қақтығысулары қарама – қарсы болмаса, максималды жақындау 

аймағы NC, М нүктесіндегі α-бөлшек орыны r және θ өріс координатасымен 

берілген).                                                                                                

                                                                                              (3)                

 

Қарама – қарсы қақтығыс жағдайында b=0, (3) теңдеуінен аламыз: φ=180  ْ  . 

[2] 

b және φ аралық тәуелді шешімі үшін: 

1. α – бөлшек және ядро нүктелік зарияд болып табылады. 

2. Шашырау электростатикалық кулондық күші жағдайында, α – бөлшек  

арасы тебулерімен, оң зариядталған ядроны құрайды. 

3. Алтын атомы ядросы (масса ≈ 197 а.е.м.) α-бөлшекпен салыстырғанда 

жеткілікті массивті (≈ 4 а.е.м.). 

4. Ядро күші әрекетіндегі аймаққа α-бөлшек ене алмайды, және күшті 

ядролық қатынас болмайды. [2] 

Егер р1 және р2  арқылы ядромен дейінгі және кейінгі әрекеттестікте, 

сәйкесінше α – бөлшек  импулсін білдіреді. (α – бөлшек  ядродан алыс 

болған жағдайда), былай деп жазуға болады: р1 =р2 

                                                                              (4)   

   α – бөлшек  қозғалысы орталық күш әсерімен болады.  

 

                          

L импульс моменті өзгеріссіз сақталады. Ньютон заңымен r.F=dL/dt = 0, r 

және F бағытындай сәйкеседі. Осыдан L=bp1=b'p2 және b=b'. Сонымен қатар 

Ньютонның екінші заңынан:                                                                                            

(5)                                                                   

                                                                                             

3-ші суреттен:                                                                                   (6)         
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∆р векторы Νz осіне бағытталған.  (5) және (6) теңдеуінен  алынатын скалярлық 

теңдеу мынадай түрде болады:                                                                                                  

                                                                                                (7) 

Немесе айнымалыны ауыстырғанда 

                                                                                                                 (8) 

 

dθ/dt=ω,   α – бөлшектің бұрышық жылдамдығы. Импульсті сақтау заңынан:  

                                                             mv1b=mvθr                                (9) 

vθ=ωr- жылдамдықтың көлденең компоненті, мұндай жағдайда  

                                                                  v1b=ωr2                                  (10) 

F және ω жағдайында (1) жәңе (10)  теңдеунен (8) теңдеуінде мына мән 

алынады:          

                                                                                                     

 

Интегралдау мұдай шешімге әкеледі: 

                                                                                                                  

 

                      есепке алу арқылы, шешуші формуланы аламыз   

                                                                                      (11) 

b бағыттау қашықтығы арасымен және φ шашырау бұрышымен  байланыс 

орнатады. φ шашырау бұрышы, b – ға тәуелді, бұл (11) - ші теңдеуден көрініп 

тұр. b – шашырау бұрышы неғұрлым кіші болған сайын, φ – шашырау бұрышы 

ұлғайя түседі. (11) теңдеуі D-ның максималды таяу қашықтығымен жазылады. 

(2) теңдеуімен анықталады. Бұл жағдайда:                               

                              

                                         (12)     α – бөлшек шашырауына                                                                       

Резерфорд формуласы 

dN бөлшек саны өлшенеді, φ-ден шашырау бұрышымен, φ+dφ-ге дейін, немесе 

бөлшек саны, шашырау бұрышы dΩ=dS/r2. 2-ші суреттен көрініп тұр, dS=2 

πr2sinφ dφ экран бөлігінің α – бөлшек түскен ауданын құрайды. dN бөлшек 

бұрышын, мұндай түрде көрсетуге болады: dΩ=2π sinφ dφ. [4] 

              Ядроға жақындаған барлық α – бөлшектер бағыттау қашықтығы ≤ b, ≥φ 

бұрышымен шашырайтын болады. Ядро төңірегіндегі аймақ ауданы, ішкі 

шеңбер радиусына бекітілген, b (сурет.2) - бағыттау қашықтығына тең, ≥φ 

бұрышына интегралды, эффективті, шашырау қиылысы.      Мұны былайша 
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жазуға болады:      σ=πb2  (13).    Мұнда n – көлем бірлігіндегі ядро саны, алтын 

фольга аймағы nAl ядросынан тұрады. Бұдан:                       T=πσΑl.           (14) 

 Өрнекте А – жалпы нысана аймағы, сонда φ өсу бұрышынан 

шашырайтын α – бөлшектің салыстырмалы саны былай анықталады:                      

(15)  немесе  f=nσl=nπb2l      

f=N/N0 анықтауышы, N шашыраған α – бөлшек саны, N0 нысанаға бағытталған 

α – бөлшек жалпы саны. Сондықтан (12) және (15) тендеуінен мынадай мән 

аламыз:  

                                                                           (16)                                                       

Бірлік бұрыштағы шашыраған бөлшектер санын табу үшін dΩ=2π sinφ dφ                                                                                                          

(16) теңдеуді φ бойынша дифференциялап және алынған теңдеуді dΩ да 

бөлеміз. 

                

df және dφ таңба бойынша қарама - қайшы екенін "алу" белгісі білдіреді. sin φ = 

2 sin(φ/2)cos(φ/2) деп алып, мәні ретінде df/dΩ бұдан:                                                                                  

                                                                     (17)       Мұнда dΩ=dS/r2,                                                           

dS=2πr2sinφ dφ ауданындағы шеңберге түсетін бөлшектердің, бірлік ауданынан 

өтетін α – бөлшектердің санын анықтайтын қатынасты таптық.                                          

(18) 

                                                                                                                                                       

(18)-ші теңдеу Резерфордтың α – бөлшектердің шашырауын анықтайды. 

Қатынас тәжірибелік тұрғыда тексерілді. [4] 

Практикалық этаптар 

Жұмыстың орындалу тәртібіне талдау  

Резерфорд тәжірибелерінің компьютерлік моделін қосу, φ1=const>0 

бұрышын орнату. 

1. φ1 – ден φ2 градус аралығындағы бұрыштарда шашырайтын 

бөлшектердің санын табу үшін ∆N=f (φ1,φ2) өрнегін алу (α – бөлшек 

шашырауына Резерфорд формуласын интегралдау). 

2. φ1 және N0=106 таңдау арқылы φ2 бұрышын өзгерте отырып, φ2 әртүрлі 

мәндеріндегі ∆N мәндерін анықтау. Нәтижені 1-ші кестеге еңгізу, 

Резерфорд теңдеуінің дұрыстығын тексеру.       

 1-кесте                                            

φ2           

∆N           

3. K1=7,68 МэВ, N0=106 және кестелік мәндерді қолдана отырып, есептеңіз: 

1) D - α – бөлшектің ядромен максималды жақындасу ара қашықтығы; 2) n –
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алтын ядросының концентрациясы; 3) l –алтын фольганың қалыңдығы; 4) σ-

эффективті қиынды; 5) 900 бұрыштағы немесе одан үлкен бұрыштардағы 

шашыраған альфа-бөлшектердің салыстырмалы саны. Нәтижені 2-кестег еңгізу 

керек.             

    2-кесте                                                              

N0 Kα D n l σ f 

       

4. Бағытталған параметрлердің әр түрлі мәндері үшін "Экспер-2" қолдану 

және"График" арқылы шашырау траекториясын салу арқылы шашырау 

үдерісінің динамикасын бақылау.  

5. "Экспер-2" және "График" бір үдерістің әртүрлі көріністері. Сондықтан 

олардың бірін қолдану арқылы шашыраудың бағытталған параметрге 

тәуелділігін анықтаңыз. Нәтижелерді 3-кестеге еңгізіңіз.         3-кесте                                                                           

b           

φ           

6. Келесі өрнектің дұрыстығын тексер:                                                                                               

    Бұл үшін ctg(φ/2) –ға тәуелділік графигін милимтерлікке сызыңыз. 

Графиктен D шамасын табыңыз және 4 пункте алынған мәнмен салыстырыңыз.  

  Берілген жұмысқа қорытынды: 

Резерфордтың атом ядросына жасаған тәжірибесінің компьютерлік 

моделімен зертханалық жұмыс: 

         Бұл  компьютерлік модель Windows 10, Windows 11 ортасында іске 

қосылады.  Эксперименттік компьютерлік модель, компьютер экранында  1024 

* 768  нүкте кеңейтілімде орналастырылып жасалды. (1-сурет) Резерфорд 

тәжірибелерінің зертханалық көрнекі компьютерлік моделі.  

Бұл компьютерлік модель бағдарлама құрамы терезелермен, келесі 

батырмалардан  құралған. Резерфорд тәжірбиесін толығымен жүзеге  асыруға 

арналған   бұл  компьютерлік  модель батырмаларының қызметі: 

Тәжірибе1  Монитор терезесіне  мырыш  коллиматорын, алтын фольга 

және ZnS пен қапталған экранды енгізу керек. ZnS пен қапталған  бетке α - 

бөлшектер түскенде  шағылысады. 

Суреттер  ϕ 1  ден  ϕ 2  градусқа дейінгі  бұрыштар  астында шағылысатын   

α - бөлшектер  мырыш экранға  түскенде қызыл түсті  сақинаны  сызатынын 

көрсетеді. 

 Мәнді енгізу редакциялау терезесінің төменгі  жағына  шағылған 

бөлшектер  санын енгізу.     

)2/(ctg
2

P
b 



Тәжірибе 2 «Алтын  фольга  атомының ядросында α - бөлшектердің  

кулондық шағылысуы» терезесін ашады.  Бұл терезенің  мынадай  

батырмалары бар:  

Шығу - терезені  жабу үшін.  

Бастау – Алтын фольганы ядросының   динамикасының   көздеген 

параметрлердің  әртүрлі  мәндегі  α -  бөлшектерінің   өзара әрекетін  

қадағалауға  мүмкіндік  береді. 

Тәжірибе 3 «Алтын  фольга   ядросының   атомының өрісіндегі  α – 

бөлшектердің  траекториясы» терезесін ашады. Бұл терезе мынадай 

батырмалардан тұрады:  

Тазалау  –  диаграмма  мәнін көрсетіп,  өзгертеді.  

Диаграмма – экранға  α – бөлшектің  траекториясының диаграммасын 

енгізді. Мұндағы  көк сызық көзделген мақсат параметрін  көрсетеді. Ядродан  

қашық электірлік өрісте Резерфорд атомы күштірек, мұнда Zе атомының Ө  

шашырау  бұрышы бұл жағдайда ұлғайя береді. Көзделген  қашықтық және 

шашырау бұрышы.  
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Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының 

КМҚК «Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Хусайнова Жанар Халимуллаевна  

                               

  Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында жаңа педагогикалық 

технологияларды қолданудың тиімділігі.  

 

       Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. 

Кез келген оқу орны – үйрететін орта, оның жүрегі - оқытушы. Ізденімпаз 



оқытушының шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп, 

тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, 

арындай таза ұстау - әр ұстаздың борышы. 

       ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік 

сауаттылық қажет. Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнын жаңартумен 

қатар, окытудың әдіс-тәсілдері мен әр түрлі құралдарын қолданудың 

тиімділігін арттыруды талап етеді.Осы мақсатты жүзеге асыруда ақпараттық 

технологияны пайдалану әдісі  де зор рөл атқарады. Осы орайда тұңғыш 

елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауындағы «оқу үрдісінде 

ақпараттық технологияларды білім беру саласын жақсартуда қолданыс аясын 

кеңейту керек» деген сөзін басшылыққа ала отырып, сабақта жаңа ақпараттық 

технологияларды үнемі пайдалану керек деп ойлаймын. Ақпараттық 

технологияларды сабақта пайдаланудың негізгі мақсаты: Қазақстан 

Республикасында біртұтас білімдік ақпараттық ортаны құру, жаңа ақпараттық 

технологияны пайдалану Қазақстан Республикасындағы ақпараттық кеңістікті 

әлемдік білім беру кеңістігімен сабақтастыру болып табылады 

        Жаңа технологиялар ретінде ең озық әдістерді дер кезінде игеру, іздену 

арқылы оқушы бойына дарыту, одан өнімді нәтиже шығара білу – әрбір 

ұстаздың басты міндеті. 

        Сабаққа қойған мақсатты шешу, іштей талқылау, сосын жинақтау арқылы 

жүзеге асады, ал оқытушы сабақ процесін ұйымдастырушы, бағыттаушы болып 

қалады. Шешім табылған кезде әркім оның дұрыстығын өзінше дәлелдей білуге 

үйренеді. 

     Әр оқушыға өз ойын, пікірін айтуға мүмкіндік беріледі, жауаптар 

тыңдалады. Әр бала жасаған еңбегінің нәтижесімен бөлісіп дәлелдеуге 

тырысады, жеке тәжірибесін қорытындылауға үйренеді. Қойылатын сұрақтар 

проблемалы ойлауды, пайымдауды қажет ететіндей етіп беріледі, оқушы да 

ондай сұраққа өз ойын, өз пікірін білдіре жауап беруге дағдыланады. Бұл 

сабақтарда жаңа материалды талдауға зор көңіл бөлінеді. Өйткені талданбаған 

сұрақ бала жүрегіне жетпейді.    «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан 

дамыту» СТО бағдарламасының қазіргі таңда білімді, білгенін өмірге 

пайдалана алатын шәкірт тәрбиелеуде алатын орны ерекше. 

 а) қызығушылықты ояту – сұрақ қою; 

ә) мағынаны ажырату – жауаптар іздеу, мәселені зерттеу; 

б) ой толғаныс – ойлау процесінің ең жоғарғы сатысында мәселені талқылау, 

яғни үш фазада сабақты бөліп өту, оқыту мен оқу процесін осындай үш сатыда 

ұйымдастыру.  

Қазақ тілі сабақтарында оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау 

технологиясын, ақпараттық технологияларды қолдана отырып тұлға 

қалыптастыру тәжірбиесін сабақтарда қолданудамын. Сын тұрғысынан ойлауда 

оқушы болжайды, зерттеп, қорытып, өз ойын жеткізеді, негізін ашады, 

сұрыптайды, талқылайды,, сын көзбен қарайды,пікірін дәлелдейді, пікір 

алмасады, ортақ пікірге келеді, мақсатқа жетеді, өзін – өзі басқарады, топпен 

жұмыс істеуге үйренеді, жан дүниесін өзгертеді, ойлауды дамытады, 

қызығушылықты дамытады, қызығушылықты артырады, кез-келген сабақты 

меңгертеді, оқушы өзін – өзі тәрбиелейді.[6] 



      Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері сабақтарда 

ақпараттық технологиялар жиі қолданылуда.Осыған байланысты  күнделікті 

сабаққа:ЕКЛАМ А  

-мультимедия (видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, электрондық 

оқулықтарды); 

-компьютер (компьютерлік бағдарламалар, интерактивті тақта 

-интернет және т.б. көрнекі материалдарды пайдалану айтарлықтай нәтиже 

береді. 

Бұлар оқушылардың қызығушылығын арттырып, зейін қойып тыңдауға және 

алған мәліметтерді нақтылауға мүмкіндік береді. Оқушылардың сабаққа деген 

қызығушылығын ояту мұғалімнің сабақ өткізу тәсіліне де байланысты.  Қазіргі 

таңда оқудың интерактивті әдіс-тәсілдері өте көп. Педагогикалық ғалым мен 

озық тәжірибенің  бүгінгі даму деңгейінде белгілі  болған оқыту әдіс-

тәсілдерінің бәрін  де еркін игеріп, әрбір нақтылы жағдайларға орай ең 

тиімдісін таңдап алу және олардың бірнешеуінің жиынтығын түрлендіре 

тиімді, үйлесімді әрі шығармашылықпен қолдану- сабақтың сәтті өтуінің 

кепілі.  

       Мен өз сабақтарымда стратегияларды оқу бағдарламасына сәйкес бірізді 

жүйелі түрде қолданып келдім.Сабақта қолданып жүрген әдістерім мынадай: 

 Сабақ барысында сабақтың әр бөлімінде презентация,сілтемелер арқылы 

бейнежазбалар көрсетіп, «Каһот»,  «Plickers» ойыны арқылы тест, 

«LearningApps» сәйкестендіру арқылы тб. ойындарды қолданамын. 

      Кластер (топтастыру). Бұл тәсілдің авторы американдық Гудлат. 

Стратегияның мәні оқу материалын график түрінде жүйелеу, яғни мәтіннің 

маңызды бөлігін бөліп, график түрінде белгілі бір тәртіппен шоқ тәрізді 

орналастыру. Мысалы, сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясының 

кезеңдерін кластер түрінде былай келтіруге болады. 

       Бұл тәсілді қызығушылықты ояту және ой толғау кезеңдерінде қолдануға 

болады. 

Инсерт (түртіп алу) жүйесі. Бұл тәсіл бойынша оқу материалы дайын күйінде 

беріледі, мәтінді оқып отырып оның бір жақ шетіне немесе кесте түрінде 

жазылады: 

«V» - білемін «+» мен үшін жаңа «-» басқаша ойлаймын «?» - түсінбедім, 

тереңірек білгім келеді 

      Кестені мәтіннің фрагменттері немесе толық абзац түрінде толтырады. 

Сонан соң оқушылар жұп болып немесе топпен өзара пікір алмасады. 

Түсініксіз болған ұғымдарды мұғалім түсіндіреді немесе басқа ақпарат 

көздерінен іздеуге үйге тапсырма беріледі. Мұнда оқушыларға аз таныс, 

қызықтыратын, энциклопедиялық сипаттағы, яғни құбылыстар туралы 

мәліметтер жинауға болады. Бұл тәсіл дәстүрлі оқытудағы «оқулықтан пәлен 

парагрофты оқыңдар» деген тапсырмаға қарағанда тиімді. 

      Венн диаграммасы – екі затты алып, олардың ерекшеліктері мен 

ұқсастықтарын салыстыру. 

«Синквейн» тәсілі. Мұны бес жолдан тұратын өлең деп те атайды. Бұл әрбір ой  

толғау кезеңінде қолданылады.Синквейн жазу ережесі: 

1!Бірінші қатарға бір сөзбен тақырып жазылады (зат есім түрінде). 

2) Екінші қатарға тақырыпты екі сөзбен келтіруі (екі сын есім түрінде). 

3) Үшінші қатарға үш сөзбен осы тақырып бойынша іс - әрекет жазылады 



(етістік, көсемше). 

4) Төртінші қатарға төрт сөзден тұратын осы тақырыпқа қатысты сөйлем 

немесе сөз тіркесі. 

5) Соңғы қатарға тақырып мәнін сипаттайтын бір сөзден тұратын синоним 

(метафора) жазылады. 

   Эссе стратегиясын ой толғау кезеңінде қолданған тиімді. Мұнда оқушылар 

тақырыптық ішкі сырын терең түсініп, өз пікірін, өз ойын дұрыс жеткізіп, оқу 

материалының негізін анықтап, сол арқылы оларды өмірмен байланысын 

жазады.  «Эссе» стратегиясы бойынша өз ойынан әр түрлі пікірлер құрастырып, 

оны дәлелдеуге үйренеді.Сонымен қатар Кубизм стратегиясы – кубик 

жасалынып, оның 6 қырына 6 түрлі тапсырма жазылады. Оқытушы  кубті 

ортаға тастап, қай қыры түссе, оқушы сол қырындағы тапсырмаға жауап береді. 

«Білемін. Үйрендім. Білгім келеді» . Бұл стратегияны 1984 жылы Чикаго 

университетінің профессоры Донна Огл шығарған. Оның мақсаты – таным 

үрдісінде рефлексивтілікті дамыту.«Сауалнама-интервью» стратегиясы да жаңа 

білімді меңгертуге үлкен септігін тигізеді.  

          Колледжде  жаңа ақпараттық технологияларды қолдану кеңінен 

қарастырылған. Әр дәрісханада  соңғы үлгідегі  интерактивті тақта 

орнатылған.Тақтаны қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын, 

интеллектуалдық танымын, білім сапасын арттыруға болады.Пәндерді  оқытуда 

интерактивті тақтамен жұмыс жасауда оқушылардың қызығушылығын 

танытып қана қоймай, шығармашылық қабілеттерін дамыту мен қатар жаңа 

ақпараттық технологияны меңгеруге, оны пайдалана алуына мүмкіндік береміз. 

Сабақта интерактивті тақтаның элементтерін пайдалану, дайындалған арнайы 

тапсырмаларды тыңдап қана қоймай, көздерімен көріп, оны жетік түсінуге, 

дағдыланады. Интерактивті тақтаны пайдалану аркылы оқушылардың білімін 

тексеру үшін әр тарауды аяқтаған кезде немесе жаңа сабақты бекіткен уақытта 

тестілеу әдісін қолдануға болады. Оқушылардан бір уақытта жауап алуға 

мүмкіндік береді. Тестілеудің нәтижелерін құрылған график арқылы тексеріп, 

сол уақытта бағалауға болады. Жауап нәтижелерін бақылап және оқушылардың 

материалды түсіну деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Интерактивті тақтаны 

пайдалану арқылы тестілеген кезде мұғалім оқушылардың білім деңгейін 

анықтай алады. Оқушыға тест сұрақтарына жауап беруі үшін уақыт беріледі. 

Бұл жүйе тұйық оқушылардың ойын білдіріп, жалқау оқушылардың 

қызығушылығын арттырады.  

      Оқушыларды жеке тұлға ретінде ала отырып, олардың іс-әрекет түрлерін 

мақсатты қалыптастыру, өздік, дербес ізденуге баулимыз. әрбір оқушыны өз 

беттерімен көркем туындыны оқуға, талдауға, бағалауға жетелейміз. «Сын 

тұрғысынан ойлау» технологиясы дайын білімді қайталап айту емес, оны өз 

белсенділіктері бойынша алуға тәрбиеленеді. Ол арқылы оқушылардың өзіндік 

жұмысына мақсатты бағдарлар, айқын міндеттер қойғыза білуге 

үйретеміз.Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында проблемалық сабақтарды бөліп 

алу, әзірлеу, соны талқылау, өзіндік қорытынды жасау, өз беттерімен анализ, 

синтезге, бағаға жету, өзін-өзі бақылау, жұмыстары балаларды 

шығармашылыққа, жүйелі білімге жетелейді.  

      Менің тәжірибемдегі сын тұрғысынан ойлау технологиясын,ақпараттық 

технологиларды пайдаланған сабақтарды дәстүрлі сабақтармен салыстырғанда, 

білім сапасының өскендігін байқауға болады. Сонымени қатар тұлға 



қалыптастырудың тиімді жақтары өте көп екендігіне көз жетті. Жалпы сын 

тұрғысынан ойлау технологияның жетістіктері мынандай болып табылады: 

1.Оқушылар күні бұрын берілген тапсырма мен де сабақ үстінде берілген 

тапсырмалармен қосымша ізденеді, өзбетімен дайындалады. 

2.Оқушы ой қиялының дамуына, пікір айтуына  еркіндік беріледі. 

3. Өз өміріне, қоршаған ортаға сын көзбен қарауға үйренеді.  

4. Сын тұрғысынан ойлау стратегиясы бойынша жүргізілетін жұмыста 

оқушылардың өз бетінше тұжырым жасау, қорытынға келу, ұқсас құбылыстар 

арасынан тиімдісін таңдай білу, проблеманы шеше білу, пікірталасты жүргізе 

білу қабілеті қалыптасады. 

5. Ұстазға сапалы білім беруге мүмкіндік береді. 

6. Оқушының оқуға деген қызығушылығы артады.  Білімді өз бетімен алуға 

деген ынтасын, шығармашылық жұмыстарға қабілетін, танымпаздық 

белсенділіктері арттады. 

7. Мәселенің ең негізгі түйінін табуға көмектеседі. 

8.Оқушының белсенділігін арттыруға көмектеседі. 

9. Шығармашылық ізденіс қабілеттері артып, зерттеу жұмысын жүргізу 

тәжірибелері қалыптасады. 

10.Өзгенің пікірін тыңдап, өз пікіріне бақылау, бағалау жүргізе алады; 

11. Оқушы өмірге деген өз ойын білдіретін жазу стилін тапты. 

12. Жаңа білім бойынша өз жобалары, модельдері, болжамдарын тыңдап, 

 талқылайды(өздері талдайды, бір-бірін тыңдайды) 

13. Білім дәрежесі деңгейін саралау /өзіндік анализ, синтез, бағалауының  

деңгейі қалыптасады 

 14. Оқушыларда жазу кезінде ғажайып ойлар пайда болады, онымен қатар 

өзінің және өзгеледің пікірі мен тәжірибесіне құрметпен қарауға үйренеді. 

15. Оқушы әрекеті адамның ойлау қабілетін дамытады және ол кітап оқыған  

кезде өз ойын тұжырымдайды. 

      Сондай – ақ сабақта «Кең ауқымды лекция», «Кубизм», Ой қозғау», 

«Топтастыру», «Екі жақты түсініктеме күнделігі», «Еркін жазу», «Бес жолды 

өлең», «Алма кезек оқыту» т.б. стартегияларын 1курстарда  қолдану 

нәтижесінде үлгерімі төмен, сабаққа енжар оқушылардың  да сабаққа жақсы 

қатысуға тырысып, өзгергенін байқадым. Оқушылардың аз ғана жетістігін 

демеп, табыстарға жетістікке жетуге итермелеп отырғандықтан, белсенділігі 

артты. «Пікірталас», « Кітап туралы сөйлесу», « Автор орындығы»  

стратегиясы өз пікірін тұжырымдап айтуға, батыл сөйлеуге, көпшілік 

ортасында еркін ұстауға, өзіне сенімді болуға  үйренетінін, сабақтан 

жалықтырмайтынын, ұжымдық жұмыс түрлерін орындай отырып, 

ынтымақтастыққа, татулыққа, ұйымшылдыққа тәрибеленетінін байқадым. 

«Әлемді шарлау», «Жұпта талқылау», «Болжау әдістері» оқушы белсенділігі 

артып, әр оқушы өзінің пікірін дәледі қорғауға тырысады. Әсіресе көзге ілінбей 

қалатын тұйық мінезді, аз сөзді балалар үшін қозғаушы күш.  

      Қазіргі кездегі мамандық атаулының барлығы бейімділікті, ептілікті, 

шапшаңдықты, ерекше ой қызметін, мол шығармашылық мүмкіндікті, өзін 

қоршаған түрлі жағдайларға тез икемделіп қана қоймай, оларды керекті 

бағытына шығармашылықпен бұра білу қаблеттілігін қажет етеді.Сондықтан 

психологтардың өзі тұлға қалыптастырудың қажеттілігін тұтас бір кешенді 

қасиеттермен байланыстырады. Қазақ тілі сабақтарында жаңа педагогикалық 



технологияларды қолдану, тіл дамыту мен қатар тұлға қалыптастыруда маңызы 

зор екендігі тәжірибе негізінде дәлелденуде. 

     Ақпараттық технологияның, жаңа педагогикалық технологиялардың  

мұғалім жұмысына ең тиімдісі – оқушылардың білім олқылықтарына үнемі 

зерттеу жасап, түзету жұмыстарын жүргізуге пайдасы бар. Қазіргі заманның 

даму қарқыны мұғалімдер шығармашылығын жаңаша, ғылыми-зерттеу 

бағытында құруды талап етеді. Сондықтан, ХХІ ғасыр – информатика ғасыры, 

яғни ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің 

болашағы – жас ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жан-жақты дамуына 

ықпал ету оқытушыдан  шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап 

етеді. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены и проанализированы 

преимущества использования программных продуктов и технологий от фирмы 

1С для формирования успешной образовательной среды. Рассмотрена 

иерархическая структура работ проекта с уточнением процедур управления 

изменениями содержания. Выявлены и проанализированы причины и 

проблемы внедрения программных продуктов и технологий 1С. Представлены 



механизмы мониторинга проекта. Выполнен SWOT-анализ потенциала 

внедрения платформы 1С в деятельность колледжа.  

Ключевые слова: 1С, платформа «1С: Предприятие 8», внедрение, 

адаптация, разработка, сервисы и технологии 1С, успешная образовательная 

среда, подготовка конкурентоспособного специалиста. 

 

В условиях рыночной экономики, сложившиеся проблемы управления 

образовательной организацией и подготовки конкурентоспособного 

выпускника, выдвигаются на передний план, приобретая первостепенное 

значение. Вся сложность и актуальность, проблем определяется интенсивным 

развитием деятельности образовательных организаций, большим оборотом 

различных видов отчетности, форм учебной и научно-производственной 

деятельности, а так же необходимостью адаптации к постоянно меняющейся 

инфраструктуре российской экономики, в частности Алтайского края, 

потребностью анализа рынка образовательных услуг и рынка труда (включая 

трудоустройство выпускников). 

Для решения сложившихся проблем необходимо комплексное решение 

инновационной деятельности, ориентированное на совершенствование 

кадрового и материально-технического обеспечения по автоматизации учебных 

и управленческих процессов на качественно новом уровне. В Волчихинском 

политехническом колледже  было принято решение о внедрении программных 

продуктов и технологий от фирмы 1С. Целью, которого является обеспечение 

устойчивого конкурентного преимущества колледжа за счет внедрение 

программных продуктов и технологий от фирмы 1С для формирования 

успешной образовательной среды. 

По итогам развития инновационной деятельности ожидаем следующие 

результаты: 

• Создание комплексной системы управления и обработки 

информационных данных основанной на информационно-

коммуникационных технологиях на платформе 1С. 

• Совершенствование профессиональных и информационных 

компетенций педагогических и руководящих кадров. 

• Подготовка высококонкурентоспособного выпускника, 

обладающего широким спектром компетенций в сфере ИТ- рынка. 

• Повышение имиджа колледжа  в социуме и профессиональных 

сообществах. 

При анализе возможностей внедрения 1С технологий сформировали 

четыре направления: колледж, управление, преподаватель и студент. В каждом 

направлении выстроен вектор движения по результату которого получаем 

комплексное преимущество по отношению к другим образовательным 

организациям, тем самым повышая имидж колледжа в социуме и 

профессиональных сообществах. 

Внедряя 1С технологии во все сферы деятельности образовательной 

среды неизбежно переходим на новый уровень развития участников 

образовательного процесса, в котором они становятся частью SMART-

общества. Такой подход позволяет подготовить конкурентоспособного 

выпускника готового влиться в любые ИТ-развитые социумы и 

трудоустроиться в крупные перспективные корпорации. 



На уровне колледжа получили доступ к методической литературе, 

льготное программное обеспечение, сетевое взаимодействие с 1С-Галэкс, 

информационно-технологическое сопровождение. 

На уровне управления получили возможность внедрить готовые 

типовые конфигурации, а при их отсутствии, получили возможность 

самостоятельной разработки бизнес-модулей. 

За счет этого преподаватели колледжа стали проявлять интерес к 1С, 

участвовать в конкурсах, повышать квалификацию и проходить 

переподготовку. Тем самым перекрывая кадровые показатели колледжа. 

На базе колледжа открыт «Центр сертифицированного обучения 1С». 

ЦСО — это учебный центр. Все курсы разработаны преподавателями-

методистами 1С-Учебных центров и авторизованы непосредственно 

специалистами отдела разработки производителя. Таким образом, материал, 

преподаваемый в ЦСО, одобрен методистами и разработчиками прикладных 

решений. ЦСО проводит учебные курсы по единым сертифицированным 

методикам и материалам. Каждый слушатель получает методические 

материалы по курсу и свидетельство о прохождении курса единого образца. 

Все преподаватели, читающие курсы в ЦСО, проходят обучение по каждому 

курсу и сдают экзамен на право преподавания. 

Для студентов помимо ЦСО открыта «Виртуальная фирма» где они 

решают задачи учетной политики и разрабатывают бизнес-решения. На базе 

«Виртуальной фирмы» организовано проведение производственной практики и 

проведение общеразвивающей программы «Клуб 1С: Программистов». Такой 

подход позволяет студентам успешно принимать участие в международной 

олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета» в номинации 

«Создание проектов автоматизации бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8», 

в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»», на 

Дне 1С:Карьеры, в конкурсе ВКР, в 1С: Соревнованиях ив конкурсе «Лучший 

пользователь 1С: ИТС». 
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        The main objectives of the state program for the development of education and 

science of the Republic of Kazakhstan for 2020 - 2025: 

 Modernize and digitize the scientific infrastructure. 

 Equip educational organizations with digital infrastructure and modern 

material and technical base. 

 To ensure the high status of the teacher's profession, to modernize 

pedagogical education [1]. 

   Innovation often takes place through the development of more-effective products, 

processes, services, technologies, art works or business models that innovators make 

available to markets, governments and society. Virtual reality, gamification and 

artificial intelligence - yesterday it seemed incredible, but today it is being 

successfully introduced into the educational process. Modern innovative learning 

technologies make it more effective and exciting [2]. 

  The education sector has been and may continue to be affected in many ways. 

Innovations have changed the way teachers interact with their students and how 

students access learning materials. Below are some recent technology innovations in 

education  

     ELearning (online education). Students had to harness the Internet technologies 

to stay in the educational loop. Given the shortage of time spent in classrooms, the 

number of written assignments went up significantly. In general, eLearning has 

become so integrated into today’s education that it is not even considered an 

innovation any longer. The COVID-19 pandemic has changed the way we live once 

and forever. ELearning  has become integral to today’s education. Online education 

is developing at an incredible rate. Soon, not only remote lessons with real people 

will be used, but also studies under the guidance of artificial intelligence. For 

example, Microsoft has already released an educational application for learning 

Chinese. In it, the student responds to short printed and audio messages from the 

teacher-bot in the chat. Artificial intelligence analyzes the answers and selects the 

right load. 



The most recent New Schools report focuses on new technology in the classroom, 

especially digital tools (apps, online tutorials, games and videos, websites, and 

programmes). One of the findings is that the majority of teachers (85%) and 

principals (96%) fully or somewhat support the increased use of such tools in their 

school.  However, somewhat surprisingly, more principals (71%) than teachers 

(53%) fully support the increased use of digital and online learning. 

      EBooks. EBooks, also known as e-textbooks, digital-textbooks, or electronic 

textbooks, contain multimedia and include interactive functions. Both teachers and 

students welcome eBooks, as they enable collaborative work. Lynn University in 

Florida has been following student progress since the launch of an iPad program for 

technological teaching. According to a 2018 survey, 78% of students found Multi-

Touch Ebooks (Apple ebooks suitable for education) to be more effective than 

traditional paper books. The report also noted an increase in these results by 13% 

from the 2013 levels. 

     Gamification. May we all come to terms with the fact that modern students are 

quite hard to impress. Therefore, the introduction of games into the training process 

is only one of the measures taken for the sake of improving the level of education. 

Nowadays, even the kids in elementary school are starting their educational journey 

with games because it is the best way of memorizing and processing material for 

children. Nonetheless, adults also make the most use of it, as games’ educational 

potential is nowadays boundless [3]. 

      Virtual reality (VR) and augmented reality (AR). Today, the education sector 

faces previously unseen changes. The way people learn continues to be influenced by 

their everyday technology habits. Mobile, online, and now virtual reality are shaping 

the learning experience of tomorrow. Attention spans are declining as learners are 

overwhelmed and overloaded by information. Children and adult learners are now 

more aware of what exactly they want to learn and in what way they want to acquire 

new knowledge. Teachers admit that student engagement is increasingly an issue. 

People use advanced technologies at home and anticipate adopting them in 

classrooms. As digitalization transforms our lives, the education sector has no choice 

but to introduce technology into learning. Apart from widely adopted mobile apps, 

EdTech platforms, and remote learning tools, there are two other technologies to pay 



special attention to in the years ahead: virtual reality (VR) and augmented reality 

(AR) which are determined to hold the edge of modern technology in education. 

Implementing virtual reality in education will help educators, students, and learning 

solution providers solve challenges related to: 

 perceiving complex information and adopting specific skills 

 processing big volumes of data and providing it in an interactive form 

 showcasing the applicability of theoretical knowledge provided during lessons 

 retaining knowledge and aligning acquired skills with practical job 

requirements 

 engaging students in the educational process with exceptional experiences 

Apart from being popular among educators and learners, virtual reality for education 

is attracting a huge amount of investment. According to the Perkins Coie 2018 

Augmented and Virtual Reality Survey Report, the education industry ranks second 

in terms of investment in the application of VR technology [4]. 

       Social media. Right, one can deny the fact that social media is actually a tool for 

learning. Nonetheless, there is another school of thought testifying to the fact that 

social media is even more than a tool; it is a trend, an innovation, a platform, where 

today’s education happens. Every student and every teacher knows about the power 

of social media and the role they play in making education actually happen. For 

example, Facebook is a great place for scheduling online classes and other 

educational events. All those platforms can also be used for sharing training 

materials, notes, videos, photos, etc. Social media has immense potential; the only 

thing that is left for you is to embrace it. 

       Cloud computing. Cloud computing facilitates access to educational materials 

from any part of the world. Important resources such as video assignments, audio 

lessons and written lessons can be stored on the cloud terminal of the school. 

Students can access the resources from anywhere and complete and submit their 

assignments to their tutors. Cloud computing reduces the complexity of carrying 

books or going to the library. This technology also enables students to participate in 

live chats when making education-related inquiries. 

       Video- assisted learning. In the future, video-conferencing will be used to 

organize lessons, forums, and allow people from different locales to be present on 



webinars. Also, it simplifies student-teacher and peer-to-peer communication by 

enabling lessons and conferences at any time. The reason we mention it on our list is 

a rather emphatic one, as we wanted to talk about it as the very first “digital learning 

tool” there was. Animated videos have been with us for over a decade, and they’ve 

proven their worth in every college and university. What is more, thousands of 

disabled students from all around the world have been making use of video-assisted 

learning for years, and it feels fine to know that this tool lets everyone make use of 

the benefits of education. 

     3D Printing. 3D printers are already causing ripples in the education sector and 

students are loving them. Content that was previously taught via text books can now 

be expressed through 3D models. Through this printing technique, students can have 

a better understanding of something that was thought to be complex. In higher 

educational institutions, 3D printing is used by engineers and system designers to 

develop prototypes to be used in the development of final systems. 3D printing takes 

concepts and makes them real. 

     Blockchain Technology. The Distributed Ledger Technology (DLT) from 

blockchain brings so many benefits to education, especially data storage. Every time 

new data is added, it adds another “block” to the system, so the storage is technically 

limitless. Simultaneously, the data will be encrypted and distributed across multiple 

computers in the system. It makes transacting data decentralized and transparent. 

Blockchain technology is used in Massive Open Online Courses (MOOCs) and 

ePortfolios to verify skills and knowledge. The DLT systems will answer the 

problems of authentication, scale, and cost for eLearning agencies. Moreover, it can 

help student applicants publish their accomplishments during the job-seeking phase. 

    Artificial Intelligence (AI). AI now is the "in thing" in the US EdTech market. 

People have predicted that through 2021, AI could become the primary trend and 

grow by more than 45%. So why is the trend booming in one of the world’s largest 

markets for EdTech? First and foremost, AI can automate basic activities in 

education, like grading. It’s now possible for teachers to automate grading of the 

multiple-choice and fill-in-the-blank questions. Thus, automated grading of students’ 

writing may not be far behind. Furthermore, both learners and educators could 

benefit from AI. For example, students could get help from AI tutors when teachers 



are too busy to take care of everyone. Also, AI-driven programs can give both 

learners and educators helpful feedback. That’s why some schools use AI systems to 

monitor student progress and to alert teachers when there might be an issue with 

students’ performances. Therefore, it’s not too far-fetched that AI is a powerful 

assistant for in-class teaching. 

    STEAM. STEAM-based programs are the new EdTech improvement over the 

STEM programs. This new trend of EdTech applies meaningful Science, 

Technology, Engineering, Art (the new element), and Math content to solve real-

world problems through hands-on learning activities and creative design. Concerning 

the advantages of STEAM, the first thing is that it helps students become 

increasingly curious about the world around them. Moreover, it also creates a safe 

environment for the learners to express and experience their ideas while thinking 

outside the box. The comfort of hands-on learning also helps students collaborate 

better with others. 

                                                        CONCLUSION. 

Technology innovations in the past two years have created positive experiences 

among learners and teachers. Some technologies, such as e-learning, artificial 

intelligence, and social media, have become popular due to the growing need for 

convenience among the participants. Students no longer need to commute to school 

or wait for long to receive feedback. They can access learning materials and interact 

with their teachers to complete their tasks via video-assisted systems and cloud-based 

technology. Innovative technologies of teaching at school are developing rapidly, and 

future generations will learn completely differently than our grandparents. Students 

are waiting for full digitalization, OLED display, learning with artificial intelligence, 

gamification and immersive learning opportunities. No more boring sitting at a desk, 

cramming and lack of interest in classes — innovative technologies in education are 

being used more and more often at school[3],[4],[5],[6],[7],[8]. 
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ЭКОНОМИКАНЫ ЦИФРЛАНДЫРУ: ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕ 

ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Мұханов Асхат Қуандықұлы 

ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық колледжі" КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

Аннотация. Бүкіл әлем цифрлық трансформация идеясын қабылдады. 

Заманауи әлемде цифрлық технологиялар елдер экономикасының дамуында 

маңызды рөл атқаруда. Цифрлық технологиялар бірқатар артықшылықтар 

берді – халық пен бизнестің мемлекеттік қызметтерге қолжетімділігін 

жеңілдету, ақпарат алмасуды жеделдету, бизнесті жүргізудің жаңа 

мүмкіндіктерінің пайда болуы, жаңа цифрлық өнімдерді құру және т.б. 

Цифрландыру қалай дамып жатыр, әлемдік тәжірибе қандай және 

Қазақстанның қандай серпінді мүмкіндіктері бар. 

Түйінді сөздер: цифрландыру, интерграция, жаһандану, ақпараттық 

жүйелер, техника, техникалық құралдар, желі жүйесі, стартап. 

Соңғы онжылдықтарда әлем цифрлық технологиялар оны қалыптастырудың 

негізгі құралына айналып отырған экономиканың жаңа түріне қарай қарқынды 

дамып келеді. Жеке және мемлекеттік секторлардың жұмысында ақпараттық 

технологиялардың рөлінің кеңеюі цифрлық мемлекетке көшудің негізі болып 

табылады. 

Жетекші әлемдік сарапшылардың болжамдарына сәйкес, 2021 жылға қарай 

жаһандық экономиканың 25%-ы цифрлық болады, ал мемлекет, бизнес және 

қоғамның тиімді өзара әрекеттесуіне мүмкіндік беретін экономиканы 



цифрландыру технологияларын енгізу барған сайын ауқымды және серпінді 

бағытқа айналуда. 

Қазақстанның үкіметі мен мемлекеттік органдары ұзақ мерзімді 

экономикалық өсуді анықтауда қоғамды ақпараттандырудың және цифрлық 

технологияларды дамытудың маңыздылығын түсіне отырып, мемлекеттік 

саясаттың негізгі бағыттарының бірі ретінде осы саланы дамытуға белсенді 

атсалысуда. 

2013 жылы бекітілген «Ақпараттық Қазақстан-2020» мемлекеттік 

бағдарламасы Қазақстан экономикасының цифрлық трансформациясының 

іргетасы болды. Ол ақпараттық қоғамға көшуді дамытуға, мемлекеттік 

басқаруды жетілдіруге, «ашық және мобильді үкімет» институттарын құруға, 

корпоративтік құрылымдар үшін ғана емес, сонымен қатар азаматтар үшін де 

ақпараттық инфрақұрылымның қолжетімділігін арттыруға ықпал етті. елдің. 

Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асырудың үш жылдың қорытындысы 

бойынша ол қазірдің өзінде 40 пайызға орындалды. Дегенмен, ақпараттық 

технологиялардың жаһандық ауқымда қарқынды дамуы өз ережелерін талап 

етеді және Қазақстан келесі қадамды жасайды - ол «Цифрлық Қазақстан» 

жаңа мемлекеттік бағдарламасын әзірлейді. 

Жаңа мемлекеттік бағдарламаның басты мақсаты – тұрақты экономикалық 

өсуге қол жеткізу, экономика мен ұлттың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, 

халықтың өмір сүру сапасын арттыру үшін цифрлық экожүйені үдемелі 

дамыту. Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру төрт негізгі бағыт бойынша 

жүзеге асырылады: цифрлық Жібек жолын іске асыру (бұл сенімді, 

қолжетімді, жоғары жылдамдықты және қауіпсіз цифрлық инфрақұрылымды 

дамыту), креативті қоғамды дамыту (бұл цифрлық экономика үшін құзыреттер 

мен дағдыларды дамыту, халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру бойынша 

жұмыс, салалар үшін АКТ мамандарын даярлау), экономика секторларындағы 

цифрлық трансформациялар (бұл бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін 

цифрлық технологияларды кеңінен енгізу). экономиканың әртүрлі 

секторларының), проактивті жағдайға көшу (бұл электронды және мобильді 

үкімет жүйесін жетілдіру, мемлекеттік қызметтерді көрсетуді оңтайландыру). 



Әлемдік тәжірибе: Қазіргі уақытта цифрлық трансформация идеясы бүкіл 

әлемді қамтиды және көптеген елдерде цифрландыру дамудың стратегиялық 

басымдығы болып табылады. 

Бүгінде әлемнің 15-тен астам елі цифрландырудың ұлттық бағдарламаларын 

жүзеге асыруда: Дания, Норвегия, Ұлыбритания, Канада, Германия, Сауд 

Арабиясы, Үндістан, Ресей, Қытай, Оңтүстік Корея, Малайзия, Сингапур, 

Австралия, Жаңа Зеландия және Қазақстан. 

Қытай өзінің Internet Plus бағдарламасы арқылы цифрлық және дәстүрлі 

индустрияларды біріктіреді. Сингапур «Ақылды экономиканы» 

қалыптастыруда, Канада Торонтода АКТ хабын құруда, оның драйвері АКТ. 

Ал Оңтүстік Корея «Шығармашылық экономика» бағдарламасында адами 

капиталды, кәсіпкерлікті дамытуға және АКТ жетістіктерін таратуға көңіл 

бөледі, ал Дания мемлекеттік секторды цифрландыруға көңіл бөледі. 

Сандық жекешелендіру тәсілінің ең көрнекті мысалы Сингапур болып 

табылады. Осылайша, 2014 жылы мемлекет «Smart Nation» тұжырымдамасын 

әзірлеуге бастамашы болды және бизнес пен сарапшылар қауымдастығын оны 

нақтылау және енгізу үшін ынтымақтастыққа шақырды. 

Осылайша, бастапқыда анықталған негізгі бастамалардың бірі – «ақылды 

қала» құру үшін ұлттық сенсорлық желіні дамыту. Тапсырмалардың 

әрқайсысы бойынша мемлекет техникалық шешімді әзірлеу үшін мердігерді 

таңдау бойынша конкурс ұйымдастырады. Тендерге брифинг талаптарына 

сәйкес келетін барлық қатысушылар қатыса алады: осылайша мемлекет ірі 

бизнеске ғана емес, сонымен қатар шағын және орта бизнесті тартуға да назар 

аударып отыр. Бір айта кетерлігі, 2015-2016 жж. шарттардың жартысынан 

астамы шағын және орта бизнес субъектілерімен жасалған. 

Мемлекет нақты технологияларды жедел дамыту арқылы елде «цифрлық 

секіріс» жасай алады. Мұндай жағдайларда мемлекет инвестицияның ұзақ 

мерзімді кірістілігін, бәсекелестік позициясын, тенденцияларын бағалау 

негізінде қаржыландырудың негізгі, ең перспективалы бағыттарын 

анықтайтын инвестор рөлін өз мойнына алады, сондай-ақ табысқа жетудің 

іргелі шарттарына инвестициялайды, мысалы. кадрларды оқыту және қайта 

даярлау ретінде. 

Оңтүстік Кореяда мемлекеттің белсенді ұстанымымен қолдау көрсететін 

компаниялар серпінді цифрлық технологияларға өз бетінше инвестиция сала 

бастайды. Осылайша, елдегі ірі байланыс операторларының бірі SKT жасанды 

интеллект пен Интернет заттары технологияларына 4 миллиард доллардан 

астам инвестиция салуға ниетті екенін білдірді. Оператор жаңа 

технологияларды әзірлеуде серіктестіктердің қажеттілігін атап өтеді, сонымен 

қатар нүктелік шешімдерді әзірлеу үшін жергілікті стартаптарды тартуды 

жоспарлап отыр. 

2017 жылғы қазанда Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысында 

ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің басшылары цифрлық күн тәртібінің 2025 

жылға дейінгі негізгі бағыттарын бекітті, сондай-ақ Қазақстан Президентінің 

цифрландыру мәселелері бойынша арнайы кеңес өткізу туралы бастамасын 

қолдады. ЕАЭО экономикасы. 

Ал мұндай кездесу биылғы жылдың 2 ақпанында Алматыда өтіп, оған ТМД 

елдерінің премьер-министрлері, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің 



делегациялары және 800- ден астам отандық және шетелдік сарапшылар 

қатысып, жаңа уақыттың ең өзекті тақырыбын талқылады. 

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Бақытжан Сағынтаев 

цифрлық форумда сөйлеген сөзінде ЕАЭО-ның әрбір елі жоғары 

технологияларды дамытуда өзіндік жолмен жүріп жатқанымен, цифрлық 

технологияға интеграциялану мүмкіндігінің болуы маңызды екенін атап өтті. 

шар. Әңгіме «Сколково», «Иннополис» орталықтары, Беларусь жоғары 

технологиялар паркі, Қазақстандық Назарбаев университеті, «Астана- 

Технополис» еркін экономикалық аймағы және қазіргі уақытта оның 

негізінде құрылып 



жатқан жаңа Халықаралық технопарк арасындағы өзара тиімді тәжірибе және 

инновациялар алмасу туралы болып отыр. Expo-2017. IT-стартаптар және т.б. 

Цифрландырудың жақсы жақтары: Алдын ала болжам бойынша, экономиканы 

цифрландырудың тікелей әсері 2025 жылға қарай 1,7-2,2 трлн. теңгені құрады, 

осылайша 2025 жылға қарай жеке инвестицияларды есепке алғанда 

инвестицияның жалпы көлеміне инвестицияның қайтарымдылығын 4,8 – 6,4 

есеге қамтамасыз ету. 

Цифрландыру барлық секторларға әсер етеді және ресурстық емес салалардың 

әлеуетін әртараптандыру және ашу, стартаптық белсенділікті ынталандыру 

және «жаңа индустрияларды» ашу арқылы тұтастай алғанда Қазақстан 

экономикасының құрылымын өзгертуге әкеледі. Сонымен қатар, сандық 

технологиялардың әртүрлі салаларға әсер ету дәрежесі біркелкі емес – құнды 

құрудың ең үлкен әлеуеті Қазақстан экономикасының дәстүрлі секторлары, 

оның ішінде шикізат секторы шеңберінде болжануда, бірақ принципті түрде 

жаңа мүмкіндіктер. электрондық коммерцияда құндылық жасау үшін IT 

секторы мен қаржы индустриясы да ашылуда. 

2022 жылға қарай цифрландырудың кәсіпорындардың өндіріс көлемінің 

өсуіне ықпалын сәтті жүзеге асыру келесі жетістіктерді білдіреді: 

Әрбір басым секторлар бойынша еңбек өнімділігі деңгейін әлемнің ТОП-30 

елінің деңгейіне дейін көтеру. 
 Басым секторлардағы бәсекеге қабілетті экспорттық өндіріс. 
 Ірі компанияларды капиталдандыру принципті жаңа деңгейге көтерілді. 
 Жергілікті электронды коммерция дамыды. 
 Көлеңкелі экономиканың үлесін әлемнің ТОП-30 елімен салыстыруға 

болатын деңгейге дейін төмендету. 

Цифрлық технологияларды кеңінен енгізу өнімділіктің өсуін қамтамасыз ету, 

олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, оның ішінде халықаралық нарықта 

да дәстүрлі базалық салаларды дамытуға серпін береді. Осылайша, 

цифрландыру нәтижесінде шикізат салаларында да, агроөнеркәсіптік кешенде 

де сыртқы нарықтарға отандық экспорттың өсуі қамтамасыз етіледі, бұл өз 

кезегінде ірі өңдеуші өнеркәсіпті капиталдандырудың ұлғаюына әкеледі. 

компаниялар. Сондай-ақ, өнімділікті арттыру үшін Бағдарламада Индустрия 

4.0 элементтері қолданылатын базалық салаларды технологиялық қайта 

жарақтандыру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру көзделген. 

Қазақстан цифрландыруға кешенді тәсілді енгізе отырып, соған қарамастан 

тау-кен өнеркәсібі мен агроөнеркәсіп кешенін цифрландыру, цифрлық 

мемлекеттік қызметтерді және АКТ инфрақұрылымын одан әрі дамыту сияқты 

негізгі элементтерге тоқталды. Бұл салада адами капиталды дамыту және 

инновациялық экожүйені құру ерекше назарда. 

Яғни, біз «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының бес негізгі 

бағыты туралы айтып отырмыз және нәтиже мемлекет пен бизнестің 

бірлескен күш-жігеріне, сондай-ақ еліміздің әрбір азаматының қатысуына 

байланысты болмақ. 

Кадрларды цифрландыру: Цифрландыру еңбек нарығында жұмыс істейтін 

кәсіптердің құрамына қойылатын өндірістік талаптардың қолданыстағы 

жүйесінен айтарлықтай озып кетті. «Әдепкі бойынша» цифрлық дағдылар 

жиынтығы бар экономика секторлары үшін кәсіби кадрларды даярлау 

мақсатында барлық мамандықтар бойынша 



«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәні ендірілді. Техникалық 

және кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді дамыту 

үшін өнеркәсіп пен білім беруді жақындастыру мақсатында кәсіпорындарда 

жоғары оқу орындарының АКТ кафедраларын, сондай-ақ құзырет 

орталықтарын құру шаралары қарастырылуда. Сондай-ақ, деректер ғылымы, 

робототехника, геномика, наноэлектроника және наномеханика сияқты жаңа 

сұранысқа ие кәсіптер үшін кәсіптік стандарттар мен еңбек нарығының 

талаптары негізінде білім беру бағдарламаларын жаңарту, технологияларды 

пайдалана отырып өнімді әзірлеуге арналған жоғары білікті әзірлеушілер: 

жасанды интеллект, Iot шешімдері, блокчейн жоспарлануда. , Аддитивті 

технологиялар, BIM және т.б. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында 

экономика салалары үшін АКТ мамандарын 



даярлау 11 мамандық бойынша 89 жоғары оқу орнында және 318 техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарында 5 мамандық бойынша жүзеге асырылады. 2013-

2017 жылдар аралығында АКТ мамандықтары бойынша 109 557 адам бітірді, оның 

ішінде бюджет қаражаты есебінен 62 964 адам оқуын аяқтады. 2017-2018 оқу 

жылынан бастап жоғары оқу орындарының АКТ мамандықтарына 2 педагогикалық 

мамандық (математика-информатика және физика-информатика), ал ТжКБ-ға 1 

мамандық («Техник- программист» біліктілігі бар бағдарламалау) қосылды. Бұл 

ретте ТжКБ – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы 

«Есептеу техникасы және есептеу техникасы» мамандығына «Компьютер 

құрылғыларына қызмет көрсету жөніндегі техник» біліктілігімен қайта бағытталды. 

Цифрлық экономика оның пайдасын көру үшін халықтан цифрлық дағдыларды 

қажет етеді. Сонымен қатар, қазіргі уақытта халықтың компьютерлік (цифрлық) 

сауаттылық деңгейі 76,2 пайызды құрап отыр, оның өсуі алдағы жылдары қажет. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бірқатар 

бастамаларды енгізуде: 3-4-сыныптарда заманауи ақпаратпен жұмыс істеудің жалпы 

базалық білімін қалыптастыратын «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» 

пәні енгізілді. оқуда және күнделікті өмірде тиімді пайдалану технологиялары. 

Робототехникада бағдарламалаудың жалпы негіздерін оқытатын 372 робототехника 

үйірмесі бар. 

Техникалық және кәсіптік, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруде, Білім 

және ғылым министрлігінің мәліметі бойынша, үш мамандық негізінде студенттердің 

АКТ-ны пайдалану бойынша базалық білімін қалыптастыратын «Ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялар» пәні енгізілді. таңдаған мамандық аясында 

тәжірибеден өту. Техникалық және кәсіптік, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім берудің білім беру бағдарламаларының негізгі негізі болатын кәсіптік 

стандарттар әзірленуде. 

Сондай-ақ, бүгінгі күні 2014-2016 жылдар аралығында АКТ мамандықтары бойынша 

мамандарды даярлауға 14,5 мың білім гранты бөлініп, сол кезеңдегі бітірушілер саны 

94 мың адамды құрады. 

ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев 2018 жылға арналған 

жоспарларға тоқталып, жоспарда көрсетілген жұмыстарды атқару қажет негізгі 

бағыттарды айқындап берді. 

Ағымдағы жылға жоспарланған тиімділік көрсеткіштерінің ішінде негізгілері 

мыналар болып табылады: Интернет-пайдаланушылардың үлесін 78%-ға дейін 

ұлғайту, ІТ-қызметіндегі жергілікті қамту үлесін 26%-ға дейін арттыру, кем дегенде 

200 іске қосу- технопарктер, инкубаторлар және акселераторлар қолдайтын 

компанияларды құру. Оның ішінде Astana Hub технопаркінде кем дегенде 33 стартап 

акселерациядан өтуі керек. 

Менің ойымша технологияның дамуы еліміздің экономикалық жүйесін алдыға қарай 

дамытып болашақта үлкен белестерге жетелейді. Қазақстанның серпінді 

мүмкіндіктері бойынша дамуы тек біздің қолымызда! 
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Аннотация: В статье рассматривается применение ИКТ, в том числе 

дополненной реальности, облачных технологий и блокчейнов в сфере образования, 

приведены примеры использования ИКТ в Высшем колледже имени Кумаша 

Нургалиева. Проанализирована значимость внедрения и использования ИКТ в 

Казахстане, как одного из современных путей интенсификации и оптимизации 

учебного процесса.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

дополненная реальность, облачные технологии, новые образовательные технологии, 

облако, блокчейн. 

 

Использование ИКТ и технологий мультимедиа в образовании способно 

радикально изменить существующую систему обучения. Организация учебного 

процесса может стать более новационной в том смысле, что будут широко 

применяться аналитические, практические и экспериментальные принципы обучения, 

которые позволят ориентировать весь процесс обучения каждого отдельного 

обучающегося.  
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Роль преподавателя в информационном обществе меняется: он перестает быть 

авторитарным и единственным источником знания, и становится руководителем и 

помощником в образовательном процессе. Обучающимся предоставляется 

возможность самостоятельно искать нужные им знания в быстро меняющемся мире, и 

поэтому им требуется значительное количество индивидуальных стратегий обучения, 

которые позволили бы каждому из них стать активным участником учебного процесса 

и критически подходить к предоставляемым им знаниям.  

Идея интерактивного обучения подразумевает обоюдную ответственность за 

качество обучения, как преподавателя, так и обучающихся. В достижении этой цели  

важным является поддержка собственного процесса обучения и усвоения знаний, 

чтобы иметь возможность самостоятельно развивать для себя эффективные стратегии 

обучения. 

Высший колледж имени Кумаша Нургалиева – одно из крупнейших учебных 

заведений в Республике Казахстан. В настоящее время в нем обучается около тысячи 

человек, В колледже 7 компьютерных классов,  все  кабинеты теоретического 

обучения и мастерские оснащены мультимедийными установками. Все компьютерные 

и административные кабинеты  объединены в локальную сеть, Компьютеры 

подключены к сети  INTERNET через выделенную линию ADSL . 

С 2005 года директор колледжа Мурат Кумашевич Нургалиев сделал упор на 

использование ИКТ в обучающем процессе. Все преподаватели разрабатывали  

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по своим дисциплинам, создана 

электронная тестовая база по всем  дисциплинам. Студентами моей специальности 

(«Вычислительная техника и программное обеспечение») по заявкам преподавателей 

разрабатывались электронные учебные пособия, тренажеры, практикумы и т.д., 

которые собраны в единую электронную библиотеку колледжа, доступную из любого 

компьютера колледжа. 

За прошедшие годы информационные технологии шагнули далеко вперед. Но, 

к сожалению, не все они общедоступны. 

Дополненная реальность, или AR (англ. augmented reality), несомненно, — 

огромный прорыв и в способе подачи образовательного материала, и в усвоении 

информации студентами. К примеру, был проведен ряд экспериментов, при которых 

одной группе детей во время уроков демонстрировали наглядный материал с AR, а 

второй группе — обычные плакаты и схемы. Было выявлено, что в той группе, где 

использовалась дополненная реальность, процент усвоения информации детьми 

приблизился к 90 %, возрос уровень дисциплины и удавалось удержать внимание 

порядка 95 % аудитории, тогда как в группе с двумерными пособиями все показатели 

были вдвое и втрое меньше. Также было выявлено, что трехмерное изображение 

стимулирует мышление, развивает моторику, мимику, внимание и повышает степень 

усвоения, запоминания и, что самое главное, понимания информации. 



Так как, по моему первому образованию, я имею квалификацию «Учитель 

географии и биологии» то, конечно, я представляю, насколько эффективным был бы 

результат, если бы студент мог  с помощью дополненной реальности рассмотреть 

клетку,  структуру молекулы ДНК или белка, погрузится в прошлое или рассмотреть 

строение земной коры. 

AR создает эффект присутствия, очень ясно отображает связь между реальным 

и виртуальным миром. 3D-изображение позволяет визуально проникнуть в иную, 

виртуальную реальность, что, безусловно, психологически привлекает человека и 

активизирует его внимание и восприимчивость к информационной составляющей. 

Вне зависимости от изучаемого предмета дополненная реальность помогает повысить 

его привлекательность для учеников любого возраста и увеличивает мотивацию к 

получению знаний. 

При использовании дополненной реальности учащиеся могут управлять 

объектами AR, перемещать их, поворачивать, изменять масштаб, рассматривать с 

разных сторон — это дает большой импульс к развитию пространственного 

мышления, позволяет воспринять изучаемый предмет полнее и глубже, повышая 

уровень познания. За счет того, что визуальная или аудиальная информация подается 

синхронно с тем, что происходит в реальности, создается полное погружение в 

информационную ситуацию и активизируется ее восприятие.  

Сейчас дополненная реальность присутствует практически на всех 

устройствах, от смартфонов до компьютеров со встроенными камерами. Поэтому с 

учетом доступности гаджетов практически для всех слоев населения технический 

вопрос использования AR в образовании упирается только в выбор и внедрение 

конкретной, унифицированной платформы, на которой будет осуществляться весь 

процесс образования. 

Еще одна из проблем нашего времени – хранение данных и доступ к ним. 

Объемы сохраняемых сегодня данных превысили все цифры, о которых говорилось в 

самых смелых прогнозах, и процесс их накопления будет только ускоряться. Вместе с 

тем предъявляются серьезные требования к обеспечению прозрачного доступа и 

долговременной сохранности «информации». А в результате вопросы «что хранить?», 

«как хранить?» и «как найти?» остаются самыми существенными.  

И здесь очень актуально стало изобретение и использование облачных 

технологий. Облачные технологии — это технологии обработки данных, при которых 

компьютерные ресурсы предоставляются Интернет-пользователю как онлайн-сервис. 

70-80% учебных заведений во всем мире уже внедрили облачные вычисления в 

образовательных целях. С их помощью сокращаются затраты на поддержку ИТ-

инфраструктуры учреждений. На LMS (Learning Management System) помещают весь 

образовательный контент, которым обмениваются преподаватели и студенты. Кроме 

этого: 



Как пример использования облачных технологий в образовании, можно 

назвать электронные дневники и журналы, личные кабинеты для учеников и 

преподавателей, интерактивная приемная и другое. Это и тематические форумы, где 

ученики могут осуществлять обмен информацией. Это и поиск информации, где  

ученики могут решать определенные  учебные задачи даже в отсутствии педагога или 

под его руководством. 

Для этого можно использовать: 

-компьютерные программы 

-электронные учебники 

-диагностические, тестовые и обучающие системы 

- прикладные и инструментальные программные средства 

- телекоммуникационные системы (электронную почту, телеконференции) 

-электронные библиотеки  и другое. 

В нашем колледже широко используются Google формы для создания и 

хранения тестов, студенты активно используют облачные хранилища для размещения 

там своих документов. Во время дистанционного обучения была разработана online 

образовательная платформа kkn.kz.moodle, обеспечивающая связь преподавателей и 

студентов. Каждый участник учебного процесса имеет свой логин и пароль для входа. 

На платформе размещались задания преподавателей и ответы студентов. Сами уроки 

проходили в Skype.  

Блокчейн - это алгоритм-система, которая представлена цепочкой из блоков с 

информацией. Для обывателя, чтобы объяснить суть понятия можно представить 

аналог. Это будет стандартная база данных с усовершенствованной системой 

безопасности. Отличительные характеристики системы: 

- отсутствие единого сервера; 

- возможность хранения информации на разных носителях; 

- децентрализация данных; 

- гарантированная сохранность информации. 

Технология блокчейн постоянно обновляется. Новые блоки с информацией 

крепятся к уже существующим цепочкам. Упорядочить данные помогает 

автоматическая отметка о времени и дате создания конкретной записи. 

Основные преимущества блокчейна: 

Информацией каждой цепочки блоков доступна каждому, но никто не сможет 

изменить ее без наличия приватных ключей. 

Во время обмена информацией не требуется помощь посредника. Транзакции 

проверяются всеми участниками системы. 

Поток финансов не контролирует отдельный орган. Проверка транзакции 

осуществляется через все записанные блоки цепи. 

Приоритет в документировании должен быть за цифровыми записями, а не за 

бумажными документами. А если применить технологию блокчейн, то будет известна 

вся история: кто, когда, чему учил и каковы результаты. Более того, формирование 

такого цифрового следа в условиях работы технологий Big Data приведет к тому, что 

внутренние тестирования, промежуточные и итоговые аттестации окажутся 

ненужными. По цифровому следу можно знать все и даже чуть больше. Как 



следствие, будут упразднены и смешаются уровни образования. Ведь у нас в школах и 

колледжах есть педагоги, которые могут дать знаний больше и делают это лучше, чем 

в университетах. Это уже элементы настоящего цифрового образования. Именно к 

этому наше законодательство сегодня пока еще не готово. 

Информационные и коммуникационные технологии являются мощным 

средством повышения эффективности обучения путем решения ряда задач: 

1) увеличения учебного времени без внесения изменений в учебный планы; 

2) качественного изменения контроля за деятельностью учащихся; 

3) повышения информационно-коммуникационной культуры всех участников 

образовательного процесса; 

4) повышения мотивации учащихся к обучению; 

5) обеспечения гибкости управления учебным процессом. 

Законодательство должно также не сдерживать, а обеспечивать возможность 

применения в учебных целях самых новейших технологий, таких как виртуальная и 

дополненная реальность, блокчейн, большие данные, персонифицированное обучение, 

индивидуальные образовательные траектории и многое другое. 
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Семей геологиялық барлау колледжі  

Баяндама тақырыбы: Қазіргі заман талабы 

Ғылыми-техникалық прогрестен туындайтын ең маңызды қауіп – адамның техникаға 

тәуелділігінің артуы. Күн сайын жаңа техника - біздің заманымыздың ұраны. Қазіргі 

қоғам енді техникалық құралдарсыз өмір сүре алмайды, өйткені олардың жұмысы, 

демалысы, иә, бүкіл өмірі дерлік техникада. Қазіргі экономика толығымен дерлік 

компьютерлендірілген. Бәлкім, біреулер мұны жаңа жұмыс орындары деп айтатын 

шығар, бірақ мыңдаған адамдарды алмастыратын, күтімін санаулы ғана адам 

атқаратын станоктар туралы не деуге болады - бұл жұмыссыздық емес пе. 

Техногендік апаттар табиғат пен адамдарға айтарлықтай зиян келтіреді. Бұл қысқаша 

экологиялық мәселелер туралы. Бірде-бір техника адамға да, табиғатқа да 

коммерциялық емес, пайда әкелмейді. Иә, ол өмірді жақсартады, жеңілдетеді және 
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ұзартады, бірақ ұзақ мерзімді перспективада не болады? Өзендердің өндірістік 

қалдықтармен ластануы, озон қабатының бұзылуы, ормандардың жойылуы және т.б. 

Ал мұның бәрі экономикалық тәжірибедегі «қажетті шаралар». Бүгінде үкімет пен 

көптеген ірі компаниялар табиғатты қорғаушылармен бірге өндірістің жаңа, қауіпсіз 

жолдарын іздеуде. 

Өндіріс барған сайын күрделі, жұмысшыларға барған сайын қатаң талаптар қояды. 

Көбі жұмыссыз қалады, олар жұмыстан босатылып, қайта даярлауға жіберіледі, 

кейбірінің жай ғана мүмкіндігі жоқ. Бұл жағдайда халықтың өмір сүру деңгейін 

жоғары деңгейде ұстап тұру үшін жәрдемақылар, зейнетақылар және әлеуметтік 

саланы мемлекеттік бюджеттен қаржыландырудың басқа да түрлері түрінде 

мемлекеттік қолдау көрсетіледі. 

Заманауи технологияны енгізу, ғылымды дамыту барған сайын қымбатқа түседі. 

Жылдан жылға жаңа технологияларды жасауға және ескісін жетілдіруге көбірек 

қаржы бөлінуде. 

Ғылыми-техникалық прогресс күнкөрісімізді жақсартатыны және өміріміздің барлық 

аспектілері онымен байланысты екені анық, тіпті мұндай елеулі кемшіліктер бұл 

саланың регрессиясына ықпал етпей, экономикалық қызметті жақсартуға көптеген 

миллиардтаған инвестицияға әкеледі. қауіпсіздікті ескеру. Технологиялық прогресс 

көбінесе өндірістің дербес факторы және өндіріс факторларын көбейту тәсілі ретінде 

қарастырылады. Технологияның жетілдірілуі әртүрлі нәтижелерге әкеледі. Сондықтан 

бірқатар зерттеушілер оны жеке түрлерге бөледі. Сонымен, Дж.Хикс моделіне сәйкес 

техникалық прогресс бейтарап, еңбекті үнемдейтін және капиталды үнемдейтін болып 

бөлінеді. 

Еңбек үнемдеу әсері еңбекті көп қажет ететін салаларда өндіріс шығындарының 

төмендеуіне әкеледі, ал капиталды үнемдеу әсері капиталды көп қажет ететін 

салаларда өндіріс шығындарының төмендеуіне әкеледі. 

Технологияны жетілдіру халық шаруашылығына өндіріс факторларының өнімділігін 

арттыру арқылы бірдей өзіндік құн деңгейінде өнім көлемін ұлғайтуға мүмкіндік 

береді. Технология жоғары қосылған құны және жоғары кіріс икемділігі бар жаңа 

тауарларды өндіру арқылы экономикалық өсуге ықпал етеді. Ғылыми-техникалық 

және білім беру және біліктілік әлеуетінің экономикалық өсуіне ықпалы артып келеді. 

Бүгінгі таңда инновациялар және онымен байланысты жұмыс күшінің сапасын 

басқару және жақсарту процестері экономикалық өсуге шешуші үлес қосуда. Ғылым 

мен технология өнімділік үшін маңызды және қоғамның әл-ауқатына ықпал етеді. 

Мысалы, компьютерлік өндірісте бір тонна болат өндіру 1980 жылдардың 

басындағыдан 12 есе аз еңбек шығынын қажет етеді [6]. Ғылыми-техникалық прогресс 

еңбек субъектілерінің үлкен өзгерістеріне әкеледі. Олардың ішінде табиғи 

материалдарда жоқ ерекше қасиеттерге ие синтетикалық шикізаттың әртүрлі түрлері 

үлкен рөл атқарады. Олар айтарлықтай аз өңдеу жұмысын қажет етеді. Сондықтан 



ғылыми-техникалық прогрестің қазіргі кезеңі экономикалық дамудағы табиғи 

материалдардың рөлін салыстырмалы түрде төмендетіп, өңдеуші өнеркәсіптің 

минералды шикізатқа тәуелділігін әлсіретеді. Ғылыми-техникалық прогрестің 

әсерінен еңбек құралдарында өзгерістер болып жатыр. Соңғы онжылдықтарда олар В 

микроэлектрониканың, робототехниканың, ақпараттық және биотехнологияның 

дамуымен байланысты. Ақпараттық технологиялар қызмет көрсету саласын 

механикаландыруға мүмкіндік береді. 

Ғылыми-техникалық прогресс еңбек субъектілерінің үлкен өзгерістеріне әкеледі. 

Олардың ішінде әртүрлі түрлері табиғи материалдарда жоқ қажетті қасиеттерге ие 

синтетикалық шикізат. Олар айтарлықтай аз өңдеу жұмысын қажет етеді. Сондықтан 

ғылыми-техникалық прогрестің қазіргі кезеңі экономикалық дамудағы табиғи 

материалдардың рөлін салыстырмалы түрде төмендетіп, өңдеуші өнеркәсіптің 

минералды шикізатқа тәуелділігін әлсіретеді. ҒТП әсерінен В еңбек құралдарында 

өзгерістер болады. Соңғы онжылдықтарда олар микроэлектрониканың, 

робототехниканың, ақпараттық және биотехнологияның дамуымен байланысты. 

Ақпараттық технологиялар қызмет көрсету саласын механикаландыруға мүмкіндік 

береді. Электрондық технологияны станоктармен және роботтармен үйлестіре 

пайдалану бұйымды механикалық өңдеу бойынша барлық операциялар дәйекті және 

үздіксіз орындалатын икемді өндіріс жүйелерін құруға әкелді. Икемді өндіріс 

жүйелері автоматтандыру мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді. Олар оның әрекет 

ету аясын шағын өндіріске дейін кеңейтіп, бір типті болса да, бірақ бір-бірінен өзгеше 

үлгілерді шығаруға мүмкіндік берді. Икемді өндіріс жүйелері жаңа өнім үлгілерін 

шығаруға тез бейімделуге қабілетті. Оларды пайдалану құрал-жабдықтарды 

пайдалану коэффициентін арттыру және қосалқы операцияларға кететін уақытты 

қысқарту нәтижесінде еңбек өнімділігін айтарлықтай арттырады. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие дополненной реальности и ее 

использование в учебном процессе. Указаны методики использования технологии 

дополненной реальности для поддержки образовательного процесса. Рассмотрены 

достоинства и недостатки дополненной реальности, а так же показана статистика 

ориентированности приложений AR в образовании. 
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Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью 

современного человека. Особенно широко их применяет молодежь, используя свои 

гаджеты для игры, общения, поиска информации, навигации и выбора маршрута по 

новым местам и городам и т.п. [1]. 

Одним из последних достижений в области информационно-

коммуникационных технологий являются технологии дополненной реальности или 

AR-технологии. 

AR произошла от VR - виртуальной реальности, цифровой имитируемой 

среды. Иногда встречается гибридная реальность, которая объединяет эти два 

подхода.  

Дополненная реальность предстает как новая интерактивная технология, 

которая позволяет накладывать компьютерную графику или текстовую информацию 

на объекты реального времени. В отличие от виртуальной реальности AR-интерфейсы 

позволяют пользователям видеть в реальном мире внедренные виртуальные объекты и 

манипулировать ими в реальном времени. 

По своей сути дополненная реальность является промежуточным звеном 

между обычной реальностью и полноценной виртуальной [2]. 

 

Рисунок 1 – Процесс образования дополненной реальности 

Отправной точкой истории развития технологии дополненной реальности 

можно назвать 1957 год, когда изобретатель Мортон Хейлиг создал Сенсораму — 

первый в мире виртуальный симулятор. Уже тогда технология была ориентирована на 

образование. 

Термин «дополненная реальность» был предложен исследователем 

авиакосмической корпорации Boeing Томом Коделом в 1990 г. 

Существует несколько видов приложений дополненной реальности: 

1) Дополненная реальность на основе маркеров. В данном виде дополненная 

реальность с помощью камеры сканирует определенный виртуальный объект 

(маркер), например, рисунок, и выдает необходимую информацию. В качестве 

маркеров может быть, например, QR-код (англ. Quick Response Code – код быстрого 

действия). При сканировании QR-кода смартфоном соответствующая информация 

отображается на экране. 

2) Позиционная дополненная реальность. В зависимости от местоположения, 

отображаются виртуальные изображения и дорожные ссылки. К данному виду можно 



отнести функцию GPS смартфона (англ. Global Positioning System – «глобальная 

система позиционирования») – систему спутниковой навигации, определяющую 

расстояние, время и местоположение по всему миру. Например, сочетание 

геолокационной функции можно использовать для различных целей: добавление 

туристской информации о достопримечательностях, обозначение местоположения 

магазинов, гостиниц и ресторанов, просмотр в реальном режиме маршрутов 

движения. 

3) Дополненная реальность на основе проекций. Такой тип технологии 

работает на основе проецирования искусственного света на физические поверхности 

для создания реалистических образов. Например, возможность действовать с 

пользователем появится после нажатия определенных клавиш на вкладке. 

4) Дополненная реальность на основе суперпозиции. Этот тип приложения 

включает в себя дополнение элементов в режиме реального времени, распознавание 

объектов. В реальном мире вы можете размещать виртуальные предметы и заменить 

их по желанию. 

Таблица 1 – Характеристики дополненной реальности 

Цель Увеличивает опыт путем добавления виртуальных 

компонентов, таких как цифровые изображения, графика 

или ощущения, как новый слой взаимодействия с 

реальным миром. 

Технологии Связаны с технологиями, имеющими отношение к 

искусственному интеллекту, такими как компьютерное 

зрение, позволяющее ПО анализировать содержимое 

цифровых изображений. 

Способ 

передачи 

Используется в мобильных устройствах, таких как 

ноутбуки, смартфоны и планшеты, чтобы изменить вид 

реального мира. 

Это взаимодействия цифровых изображений и графики. 

Взаимодействие Не меняет окружение человека, а лишь привносит в него 

искусственные элементы. Цифровой контент не 

прикреплен к пространству. 

 

По оценке специалистов консалтинговой компании ABI Research, к 2025 году 

общая стоимость рынка дополненной реальности превысит 140 млрд долларов. 

В современном образовании совершен прорыв благодаря технологии 

дополненной реальности. 

Мортон Хейлиг, в документах на получение патента на свое изделие, написал: 

«В настоящее время возрастают требования к способам и средствам обучения и 

подготовки людей, не подвергая их возможным опасностям в конкретных ситуациях. 

... Вышеуказанная проблема возникла также в образовательных учреждениях из-за 

таких факторов, как все более сложный предмет, который преподают, а также 

большие группы учащихся и недостаточное количество учителей. В результате 



сложившейся ситуации возросла потребность в обучающих устройствах, которые, 

если и не вытеснят, то уменьшат бремя учителей» [2]. 

Многие учебные заведения уже сейчас применяют дополненную реальность 

при проведении лабораторных работ по физике и химии, практических занятий по 

астрономии, истории и другим областям наук. Принцип наглядности работает куда 

эффективнее, чем старые методы – обучение по учебникам, просмотр изображений, 

видео и прочее. Это, во-первых, интереснее, а во-вторых, дает куда лучшее 

представление о вещах, процессах и событиях. 

Существует несколько методик использования технологии дополненной 

реальности для поддержки образовательного процесса: 

 методика использования системы QR-кодов в прикладной деятельности 

образовательного учреждения; 

 методика использования дополненной реальности и виртуальных 

медиаобъектов; 

 методика использования в САПР [3]. 

По статистике, наибольшее количество приложений AR в образовании, 

ориентированы на естественные науки и математику (52,50 %). Общественные науки, 

журналистику и информацию (15 %), искусство и гуманитарные науки (15 %). Другие 

распространенные области применения дополненной реальности - это инженерия, 

производство и строительство (15 %) [4]. Результат статистических данных приведен 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Статистика ориентированности приложений AR 

В нашей стране вопрос о модернизации образования с точки зрения 

дополненной реальности до сих пор остается открытым. Дополненная реальность 

оказывает положительный эффект на процесс обучения – это бесспорно. Но вместе с 

тем, следует остановиться на достоинствах и недостатках этой технологии [1]. 

Достоинства: 

 Повышение интереса к изучаемому материалу, самообучению и познанию 

нового. 

 Повышает качества и эффективности обучения через наглядность. 

 Развитие пространственного мышления. 



 Интерактивность обучения. 

 Простота использования приложений. 

 Изучения большого количества информации за меньшее время. 

 Использование эффекта удивления ученика (через эмоций запоминание 

происходит лучше). 

Недостатки: 

 Необходимость разработки специальных приложений. 

 Некоторые ограничения использования, связанные с техническими 

моментами. 

 Ограничение экраном устройства пользователя. 

 Успех распознавания маркера зависит от освещения, угла, под которым 

пользователь направляет камеру и от качества самой камеры. 

 Разнообразие приложений затрудняет формирование универсального 

инструмента для считывания информации. 

Но не смотря на все трудности по оценкам специалистов рынок дополненной 

реальности будет развиваться. По данным Goldman Sachs потенциал развития 

проектов VR и AR в сфере образования к 2025 году должен составить: по числу 

пользователей – 15 миллионов человек, размер рынка – 0,7 миллиардов долларов (Рис. 

3, 4). 

 

Рисунок 3 – Число пользователей VR и AR к 2025 году 



 

Рисунок 4 – Размер рынка VR и AR к 2025 году 

Человеческий мозг может воспринимать оцифрованные и электрохимические 

сигналы, создавая новые ощущения. Человеческий глаз не различает такие явления, 

как радиоволны, рентгеновские лучи и гамма-лучи, потому что у нас нет 

соответствующих биологических рецепторов. И дело не в том, что эти лучи 

невозможно увидеть; человек не может увидеть их, по крайней мере, пока, потому что 

у нас нет соответствующих органов чувств. AR может дать людям такие 

сверхспособности, благодаря которым мы не только увидим больше, но и сможем 

использовать все остальные органы чувств, получая более насыщенный опыт и 

знакомясь с расширенным спектром информации и данных. Теперь у нас есть 

технология, позволяющая узнать этот мир намного лучше [5]. 
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Аннотация 

 

Совершенствование информационных технологий занимает важное место 

среди многочисленных новых направлений развития образования. Оно нацелено на 

развитие инфраструктуры, а именно, информационной среды образовательного 

учреждения и предполагает внедрение и эффективное использование новых 

информационных сервисов. В качестве снижающей расходы технологии в настоящее 

время выступают облачные вычисления и виртуализация вычислительной платформы.  

Облачные технологии – это новый сервис, который подразумевает удаленное 

использование средств обработки и хранения данных. С помощью «облачных» 

сервисов можно получить доступ к информационным ресурсам любого уровня и 

любой мощности, используя только подключение к Интернету и веб-браузер. 

 

Ключевые слова: 

 

IT-инфраструктура -  это комплексная структура, объединяющая все информационные 

технологии и ресурсы, используемые конкретной организацией либо компанией. 

Информационно-технологическая инфраструктура включает все компьютеры, 

установленное ПО, системы связи, информационные центры, сети и базы данных. 

Облачные технологии - (англ. cloud computing) — модель обеспечения удобного 

сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых 

вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам 

хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по отдельности), 

которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными 

эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру. 

Интернет-сервис -  идентифицируемая уникальным веб-адресом программная система 

со стандартизированными интерфейсами.  

Провайдер - специализированная компания или фирма, обеспечивающая доступ к 

информационным сетевым службам (сотовая телефонная связь, сеть Интернета и т. 

п.). 

Виртуальный сервер (также его называют VPS, VDS) -  это ваш личный сервер, 

который может быть настроен как угодно под какие угодно задачи. В том числе и под 

размещение сайтов. Иными словами, вы можете самостоятельно установить и 

настроить веб-сервер под хостинг. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


 

 

 

 

 

 

 

 

Облачная инфраструктура как услуга 

 

В современном обществе практически ни одна компания не обходится без IT-

инфраструктуры — даже небольшой фирме нужны серверы для хранения баз данных 

или инструменты, объединяющие компьютеры сотрудников в общую сеть. Компания 

может закупить серверы и настроить эту инфраструктуру у себя, но это достаточно 

долго и дорого. А можно ничего не покупать, а взять в аренду облачные сервисы IaaS. 

IaaS — это Infrastructure as a Service, то есть инфраструктура как услуга. К 

инфраструктуре относят вычислительные ресурсы: виртуальные серверы, хранилища, 

сети. Это что-то вроде виртуальных «компьютеров», на которые можно установить 

что угодно: операционную систему, программное обеспечение, приложения. 

Поставщик IaaS, или облачный провайдер, уже все купил и собрал, обеспечил 

серверы электричеством и интернетом. Вам остается только подключиться к этим 

вычислительным мощностям через интернет и использовать их для своих целей. 

IaaS включает в себя: 

1. Виртуальные серверы (VPS/VDS), на которые можно устанавливать 

различные программы. Иногда провайдер предлагает серверы сразу с операционными 

системами, чтобы на них можно было быстрее развернуть нужные приложения. 

2. Сетевые настройки, которые обеспечивают связь виртуальных серверов 

друг с другом, внешними серверами, принадлежащими компании-клиенту, и 

интернетом. К ним относят: 

o доступность серверов друг для друга и для внешней сети, маршрутизацию 

сетевых соединений серверов; 

o балансировщики нагрузки, которые предотвращают перегрузки серверов, 

распределяя между ними входящий трафик; 

o VPN — технологию шифрования данных, передаваемых компанией между 

облаком и ее физическим дата-центром; 

3. Управление доступом пользователей. Например, можно ограничить 

доступ к отдельным виртуальным машинам или разрешить просмотр данных, но 

запретить вносить в них изменения. 

4. Облачные хранилища для хранения файлов, данных или бэкапов. От 

обычных облачных дисков, с которыми имеют дело отдельные пользователи, они 

отличаются почти неограниченным объемом хранения и быстрой скоростью доступа к 

данным. 

https://mcs.mail.ru/blog/what-is-vps-vds


5. Сервисы резервного копирования и катастрофоустойчивости, которые 

страхуют вашу инфраструктуру от падений и потери данных при выходе из строя ее 

отдельных узлов. 

Когда вы арендуете инфраструктуру IaaS, то получаете виртуальные серверы, 

сетевые настройки и облачные хранилища, за которые отвечает провайдер. При этом у 

вас есть доступ к операционной системе виртуальных серверов и большая свобода в 

настройке и установке приложений. 

Примеры IaaS — как можно использовать облачную инфраструктуру: 

1. Перенос IT-систем в облако. Самое очевидное применение IaaS — отказ 

от физических серверов и перенос вашей IT-инфраструктуры в облако. С IaaS можно 

делать все то же, что с физическим дата-центром — хранить данные, настроить CRM-

систему, развернуть сайт или любые бизнес-серверы. 

2. Экономия на инфраструктуре. Если вы сами обслуживаете серверы, вам 

нужно платить за помещение, оборудование, лицензионное ПО — это большие 

капитальные расходы. Кроме того, в облаке провайдер берет на себя предоставление 

виртуальной инфраструктуры с оговоренным в SLA временем простоя (даунтаймом). 

Чтобы обеспечить такой же аптайм в собственном частном ЦОДе, а также управлять 

физической инфраструктурой и виртуализацией, нужен отдельный штат 

специалистов. Это дополнительные расходы сверх капитальных. Если собственный 

ЦОД для компании — не профильный бизнес, компания не умеет оценивать риски и 

дополнительные и скрытые расходы, у нее нет соответствующей экспертизы, тогда 

дешевле развернуть IT-инфраструктуру в облаке. 

3. Быстрый запуск бизнеса. Облачная инфраструктура IaaS снижает расходы 

бизнеса на старте, так как помогает уменьшить капитальные вложения, обойтись без 

закупки оборудования и организации дата-центра. 

4. Расширение инфраструктуры. Облачные технологии IaaS можно 

использовать и для расширения уже существующей инфраструктуры. К примеру, у 

вас есть физические серверы, но их мощности не хватает для нынешних задач. Вместо 

того чтобы покупать новые, можно подключиться к IaaS-платформе, и получить там 

нужные мощности. 

5. Инфраструктура для компаний со скачками спроса. IaaS подходит, если у 

компании нелинейный спрос на ресурсы. Например, у вас есть физические серверы, 

на которых развернут интернет-магазин. В период праздников или распродаж сайт 

падает — покупателей приходит слишком много, и серверы не выдерживают. Если 

использовать облачную инфраструктуру, при увеличении нагрузки можно сразу 

получить дополнительные вычислительные мощности. А когда нагрузка упадет, 

вернуться к плановому потреблению мощностей. В случае обычной физической 

инфраструктуры нужно докупать дополнительные серверы — пользоваться ими вы 

будете только на пике нагрузки, а обслуживать постоянно. Это не говоря о том, что 

процедура закупки оборудования обычно занимает недели, а облачное 

масштабирование — минуты или даже секунды. 

6. Разработка и тестирование. Как и в собственной локальной 

инфраструктуре, в облачной можно организовать раздельные среды разработки, 

тестирования и «боевой» нагрузки, в которой запущено уже готовое приложение. Но, 



в отличие от собственной инфраструктуры, в облаке тестовые среды можно 

разворачивать мгновенно. После завершения тестов лишние среды можно свернуть и 

не переплачивать за простаивающие ресурсы. Всё это упрощает и ускоряет процесс 

тестирования ПО и позволяет экономить на покупке тестовых серверов. 

Для построения в облаке сложной инфраструктуры IaaS для крупных проектов 

может потребоваться помощь провайдера в миграции и администрировании. Но для 

большинства проектов управление облачной инфраструктурой не требует 

непосредственного участия провайдера. А если возникнут сложности, всегда можно 

обратиться в техподдержку. 

Что такое PaaS: облачная платформа как услуга 

Провайдеры облачных услуг могут предоставлять уже настроенные 

инструменты (платформы) под разные задачи. Такие инструменты называют PaaS — 

это Platform as a Service, платформа как услуга. 

Ключевое отличие PaaS от IaaS в том, что здесь у вас есть определенные 

инструменты, например: система управления базами данных, среда машинного 

обучения или обработки big data, промышленный IoT. Их нужно настроить под 

потребности компании, но не надо строить с нуля. Это позволяет экономить время 

разработчиков — например, им не нужно возиться с разработкой базы данных, можно 

просто загрузить в нее информацию и работать. 

При этом у вас нет доступа к операционной системе, настройкам виртуальных 

серверов, которые лежат в основе PaaS, а также к низкоуровневым настройкам самой 

платформы. Провайдер берет на себя их оптимальную конфигурацию и снимает с вас 

необходимость следить за настройками, обновлениями, масштабированием и 

безопасностью. Вы получаете доступ только к интерфейсам самой платформы. 

Вот несколько примеров PaaS: 

1. Базы данных. В облака можно перенести все или часть баз данных 

компании. В случае с IaaS пользователь получает только пространство на дисках, и 

должен сам выбрать систему управления базами данных, установить ее и настроить, 

обеспечить защиту данных и резервное копирование. В PaaS СУБД уже установлена, 

нужно лишь настроить ее для себя и загрузить данные. За работоспособность и 

резервное копирование отвечает провайдер. 

2. Разработка приложений в контейнерах. Это современный стандарт 

разработки приложений. Суть в том, что все компоненты, которые нужны для запуска 

приложения, упаковывают в отдельные виртуальные контейнеры. Их можно быстро 

вызывать, запускать приложения и при необходимости добавлять вычислительные 

мощности для быстрого масштабирования и устойчивости к высоким нагрузкам. 

3. Аналитика больших данных. PaaS помогают обрабатывать как 

исторические большие данные, то есть массивы информации, собранные компанией за 

какое-то время, так и данные в режиме реального времени. Для этого используют 

такие инструменты как Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka и другие. Они уже 

установлены и настроены в облаке, вам остается только выбрать нужную 

конфигурацию. 

4. Машинное обучение. Такая платформа как сервис позволяет быстро 

разрабатывать приложения на основе глубокого обучения под нужды компании: 

https://mcs.mail.ru/blog/managed-services-kak-autsors-pomozhet-sekonomit-zarplatu-it
https://mcs.mail.ru/iaas/
https://mcs.mail.ru/blog/kakuyu-bazu-dannyh-vybrat-dlya-proekta-chtoby-ne-oshibitsya
https://mcs.mail.ru/blog/put-k-kubernetes-i-ego-preimushchestva-dlya-razrabotki
https://mcs.mail.ru/bigdata/
https://mcs.mail.ru/blog/what-is-machine-learning


системы компьютерного зрения для распознавания лиц, номеров автомобилей и 

других объектов, системы аудиоаналитики. К примеру, у вас есть большая база 

данных с фотографиями сотрудников, и вы хотите настроить на объекте безбарьерный 

вход — пропускать сотрудников через турникеты, распознавая их лица. Для этого вы 

разрабатываете собственное приложение, а потом «учите» нейросеть узнавать 

сотрудников с помощью PaaS, где уже установлены инструменты для распознавания 

лиц. 

PaaS-сервисы экономят время на конфигурацию инфраструктуры, нужной 

компании. Вы можете подключить нужный набор сервисов, главное, убедиться, что у 

облачного провайдера есть нужные сейчас и в перспективе решения. 

Что такое SaaS: облачные сервисы для конкретных прикладных задач 

SaaS — это полностью настроенная и готовая к работе программа, 

выполняющая определенные функции. Единственное отличие технологии SaaS от 

программы на смартфоне или компьютере в том, что сам софт находится в облаке. 

Доступ к нему идет через интернет, а сама программа работает на мощностях 

виртуальных серверов, поэтому не нагружает ваш компьютер или смартфон. 

SaaS — это Software as a Service, программное обеспечение как сервис. IaaS и 

PaaS для SaaS-сервисов могут выступать как инфраструктура и среды разработки и 

развертывания: разработчики программного обеспечения используют облачные 

мощности, чтобы разрабатывать, запускать и хранить SaaS-приложения, обеспечивать 

к ним доступ пользователям. 

Примеры SaaS — это большинство сервисов в интернете: электронная почта, 

CRM-системы, планировщики задач, веб-конструкторы для создания сайтов, 

платформы для ведения блогов. То есть все облачные программы, которые позволяют 

решать конкретные задачи. 

Если у вас есть задача, которая полностью решается платформой SaaS, то 

дешевле и быстрее воспользоваться ей, а не разрабатывать собственное решение. 

Так, даже крупная компания вряд ли будет разрабатывать свой почтовый 

клиент — есть готовые почтовые сервисы, которые можно приобрести по подписке и 

функционала которых достаточно для работы. 

IaaS, PaaS и Saas — что это и когда нужны 

IaaS. Вычислительные мощности для запуска своих решений и развертывания 

IT-инфраструктуры компании. 

PaaS. Позволяет использовать уже готовые и настроенные платформы для 

специализированных задач. 

SaaS. Модель, когда в облаках размещены готовые сервисы для конкретных 

прикладных функций — отправки почты, ведения базы клиентов, создания сайта. 
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Аннотация. Статья посвящена методам подготовки специалистов организации 

питания  в условиях ускоренного развития информационных технологий.   

В доклaде рaссмaтривaются и aнaлизируются существующие принципы и 

тeхнологии информационных и инновационных рeсурсов. Определены основные 

понятия предметной области. Показаны интерактивные методы обучения и основные 

показатели повышения качества обучающихся. 

Ключевые слова: инновационные технологии, инновационное образование, 

интерактивные методы обучения, методы CLIL 

Суть инновационных мeтодов состоит в том, чтобы организовать учeбный 

процeсс в форме диалога, что поможeт студентам научиться выражать свои мысли, 

анализировать проблемные ситуации и находить эффeктивные пути их решения. 

Такие методы позволяют повысить уровень образования, развивают студентов, 

формируют навыки и умения, которые будут использоваться ими в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Проект «Трeхъязычие» был анонсирован 

Президентом Нурсултаном Назарбаeвым в октябре 2006 года на XII Съезде Ассамблeи 

народа Казахстана. В Послании к народу «Новый Казахстан в Новом Свете» 2007 года 

он прeдложил постeпeнно рeализовывать культурный проект «Триединство языков». 

В частности, это: казахский язык - государственный, русский - язык общeния, а 

английский - язык, нeобходимый для того, чтобы пополнить ряды развитых стран. 

Проще говоря, нам нужно развивать казахский язык, использовать русский и выучить 

английский. С этой целью на сегодняшний день принято и рeализовано множество 

программ.  

Цели обучения: 



- Сформировать понимание иностранного языка как средства общения, 

позволяющего общаться с людьми, которые говорят и пишут на иностранном языке, 

узнавать новое через аудио и письменные тексты; 

 Во время онлайн учебы я  использовала EduPage для проведения теоретических 

занятий в колледже, а также другие методы информационно-коммуникационных 

технологий (Skype, Zoom, Google Classroom, Google Mett)  и методы CLIL на своих 

уроках для прeподавания специальных предметов. 

Так, лекционные занятия проводятся в форме лeкции-беседы с элeмeнтами 

дискуссии, обмeном мнeниями, мозговым штурмом, активными методами обучения, 

что позволяет привлечь студентов к беседе, коллективному исследованию проблемы, 

обмену мнениями. Мeтод учeбных дискуссий эффeктивен при изучении сложного и 

объeмного материала. Группу студентов можно разбить на небольшие подгруппы (по 

5 – 7 чeловек) и прeдложить на рассмотрение опрeделенные экономические ситуации. 

Прeимуществами мeтода учебных дискуссий является не только закрeпление 

материала, использование собственного опыта студентами, умение перeносить знания 

из одной области в другую, но и развитие коммуникативных способностей, 

командного духа, самостоятельного мышления.  

Основная цель метода CLIL: - уменьшить коммуникабельность преподавателя и, 

наоборот, развить коммуникативные навыки студентов. 

CLIL - подразумевает использование на занятиях простых элементов, в 

частности термины и короткие выражения. 

Преподаватель, использующий метод CLIL, должен быть не просто 

преподавателем предмета или преподавателем языка, он должен преподавать предмет 

и язык одновременно. Особенность этого метода обучения заключается в том, что в 

разных учебных ситуациях урок проводится на двух языках, с использованием языка, 

соответствующего заданному периоду урока и целям обучения. 

Таким образом, метод CLIL обеспечивает метадисциплинарные связи и 

позволяет достичь практических результатов в разработке принципов нового 

образовательного стандарта, в частности, развивает культурную осведомленность, 

языковую компетенцию, не только готовность к учебе, но и умение применять новые 



знания в жизни, что приведет к развитию профессиональных компетенций будущих 

выпускников, повышению их мобильности и способности адаптироваться к быстро 

меняющимся жизненным ситуациям. 

Также применяю виды  дидaктических интерaктивных материалов: Тесты- 

onlinetestpad, Тренеры / тренажеры -learningapps, Кроссворды, Интерактивные 

презентации- Jamboard, видеоконференции –ZOOM, Sparkol VideoScribe- приложение, 

позволяющее создавать короткие анимированные видео, которые будут отлично 

смотреться в качестве вступления к ролику, или же в качестве очень стильной и 

оригинальной презентации.  

На зaнятиях с использованием данного метода применяются различные 

ситуaционные зaдaчи, производственные ситуации, непосредственно встречающиеся 

на предприятии. К примеру, в курсе дисциплины «Технология приготовления пищи» 

производственные ситуации применяются по теме: «Калькуляция продукции», 

«Товароведение пищевых продуктов», «Оборудование». Применение метода анализа 

ситуаций способствует развитию аналитического мышления студентов. Результатом 

являются не только знания, но и навыки профессиональной деятельности. В качестве 

инноваций в преподавании специальных дисциплин применяется метод проектов.  

      

Рис 1                                                                        Рис 2 

Комбинированный урок по предмету              Применение метода learningapps,             

«Технология приготовления пищи»                 приложения Sparkol VideoScribe 

С применением метода CLIL,onlinetestpad, 

 

Инновационная образовательная проектная деятельность является эффективной 

формой организации учебного процесса, направленной на индивидуальное развитие 

познавательных интересов и творческих способностей студентов. Достоинством 

https://onlinetestpad.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/


компьютерных презентаций является увеличение темпа занятий, постоянное наличие 

необходимой информации перед глазами студентов, а также возвращение к нужной 

информации при необходимости на любом этапе учебного процесса, что способствует 

лучшему усвоению нового материала.  

         

Рис 3                                    Рис 4                                         Рис 3                              

Выполнение заданий с применением                    Интерактивные презентации- 

Jamboard 

стратегии «Коллаж»                          

К критеpиям оценивания выполненных пpоектов можно отнести:  соблюдение 

тpебований к офоpмлению pаботы;  полнота pаскpытия темы;  объем 

использованной инфоpмации, выходящей за pамки пpогpаммы;  объем 

использованной литеpатуpы;  логика изложения, убедительность рассуждений, 

оpигинальность мышления, четкость стpуктуpирования pаботы;  доступность, 

логичность и свобода публичного изложения содержания и результатов исследования; 

 понимание сути заданных вопросов, аргументированность, лаконичность и четкость 

ответов.  

 Как показывает практика, использование инновационных методов в 

профессионально-ориентированном обучении является необходимым условием для 

подготовки высококвaлифицированных специалистов. Использовaние рaзнообразных 

методов и пpиемов активного обучения пpобуждает у студентов интеpес к самой 

учебно-познавательной деятельности, что позволяет создать атмосферу 

мотивированного, творческого обучения и одновременно решaть целый комплекс 

учебных, рaзвивающих задач. 
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 ОҚУ ҮРДІСІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАТИВТІК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

  

Әділбекова Әсем Алпысбекқызы 

 

ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық  

колледжі" КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

Аннотация. Бұл мақалада оқытудың ақпараттық-коммуникациялық және 

интерактивтік технологияларын оқу үрдісінде пайдаланудың қаншалықты тиімді 

екендігі жайлы айтылады. Бұл - педагогикалық іс- әрекеттердің мазмұны мен 

формасын толықтыру негізінде оқыту үрдісін жетілдірудің бірден бір жолы. Жалпы 

функциялары: оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ақпараттық болжамдау және 

шығармашылық қабілеттерін дамытумен анықталады. 

Түйінді сөздер: электронды оқулық, телекоммуникациялық технологиялар, 

сайт, интерактивтік оқыту, мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар. 

 

«Қазіргі заманда жастарга ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет»  

Н.Ә.Назарбаев 

 

ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» болғандықтан бүгінгі таңда ақпараттық-

коммуникативтік технологияларды құзыреттілігін арттырып, пайдаланудың маңызы 

зор.  

Біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңі - ақпараттық кезеңге толықтай көшіп 

келеді, бұл кезең, компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық 

коммуникациялық технологиялар мұғалім қызметінің барлық саласына кірігіп, оның 

табиғи ортасына айналып отыр. 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» 

деп атап көрсеткен. Елбасымыз Ә.Назарбаев айтқандай: «Болашақта өркениетті 

дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды 

дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім». Сондықтан, 



қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің технологияландыру 

мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл 

педагогтардың іс- тәжірибесі зерттеліп, оқу орындарының өміріне енуде[1]. 

Қазіргі кезде қоғам өмірінің ақпараттануы және компьютерлік техника 

құралдарының кеңінен таралуы білім берудің мазмұнына ғана үлкен әсерін тигізіп 

қоймайды, ол оқу-тәрбие үрдісінің нысандары мен әдістеріне де ықпал етіп отыр. 

Мұндай оқыту әдістері мен нысандары «білім берудегі АКТ» (ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар) деген атау алды. 

Дәстүрлі оқытудың репродуктивті-иллюстративті технологиясы үш маңызды 

құраушыдан тұратыны белгілі. Олар: үйретуші, үйренуші және оқу материалы. Осы 

үш құраушының өзара іс-әрекеті педагогикалық үрдісті айқындайтын болса, оның 

негізіне осы жүйедегі үш құраушының арасындағы ақпаратпен алмасу алынады. 

Алайда мұндай оқытуда оқытушы оқу үрдісінің барысы туралы шағын ақпаратты ғана 

иеленеді де, оны жедел түрде басқара алмайды. Себебі: мұндай педагогикалық жүйеде 

құраушылар арасындағы кері байланыс өте әлсіз немесе ол мүлдем болмайды[2]. 

Мұндай жүйеде бірнеше құраушылардың өзара әрекеті (ақпаратпен алмасу) 

жүзеге асырылады. Педагогтардың АКТ пайдалану қызметі дайындығынан 

мыналарды байқауға болады: 

-педагогтардың компьютерлік техниканы пайдалануға қызығушылықтарының 

артқандығы. 

- оқыту құралдары ретіндегі компьютерлік техниканы пайдаланудың ең 

маңызды психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін сақтау. 

АКТ қолданудың бір шарты – сабақтарды педагогикалық бағдарламалық 

құралдарды пайдалану арқылы өткізу үшін онымен жұмыс жасау жөніндегі 

нұсқаулықтардың болуы. Үйретушінің уақыты жеткілікті және жұмысты орындауға 

деген тілегі болған жағдайда, ол үйретуші бағдарламаның мазмұнымен тереңірек 

танысып, мұндай нұсқаулықтарды өзі де құра алады, нұсқаулық қысқа және 

қарапайым болуы тиіс- нұсқаулықтың инварианттық және вариативтік бөлімдері 

болуы тиіс. 

Инварианттық бөлім кез келген тапсырманы орындау үшін қажетті мәліметтерді 

қамтуы тиіс. Мысалы, талдамалы ұғымды енгізу үшін үйренуші берілген 

бағдарламалық құралға арналған математикалық ұғымдарды жазудың ерекшеліктерін 

білуі керек. Вариативтік бөлігі үйренушілерге нақты оқу жұмысы шеңберінде қажет 

болатын мәліметтерді ғана қамтуы тиіс[3]. 

Коммуникация – ақпаратты тасымалдап жеткізу әдістері мен механизмдерін 

және оларды жазып жинақтап жеткізу құрылғыларын қамтитын жалпы ұғым. 

Ақпараттық-коммуникативтік технология жағдайындағы жалпы оқыту үрдісінің 

функциялары: оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ақпараттық болжамдау және 

шығармашылық қабілеттерін дамытумен анықталады. 

Оқытудың ақпараттық-коммуникативтік және интерактивтік технологиялары 

бағыттары: 

 электронды оқулықтар; 

 телекоммуникациялық технологиялар; 

 мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар; 



 қашықтықтан оқыту (басқару) Интернет. 

Ақпараттық-коммуникативтік технологияны оқу-тәрбие үрдісіне енгізуде 

оқытушы алдына жаңа бағыттағы мақсаттар қойылады: 

 Өз пәні бойынша оқу-әдістемелік электронды кешендер құру, әдістемелік пәндік 

Web –сайттар ашу; 

 Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану; 

 Бағдарламалау ортасында инновациялық әдістерді пайдаланып, бағдарламалық 

сайттар, құралдар жасау. (мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар). 

 Қашықтықтан оқыту (Internet желісі) барысында өздігінен қосымша білім алуды 

қамтамасыз ету. 

Интерактивтік оқыту технологиясы - бұл коллективтік, өзін-өзі толықтыратын, 

барлық қатысушылардың өзара әрекетіне негізделген, оқу процесіне оқушының 

қатыспай қалуы мүмкін болмайтын оқыту процесін ұйымдастыру. 

Интерактивтік оқыту - бұл, ең алдымен оқушы мен оқытушының қарым-

қатынасы тікелей жүзеге асатын сұхбаттасып оқыту болып табылады. Сабақтағы 

интерактивтік әрекет өзара түсіністікке, өзара әрекетке, қатысушының әрқайсысына 

қажет есепті бірлесіп шешуге алып келетін - ұйымдастыру және сұқбаттасып қарым-

қатынас жасауды дамытуды ұсынады. 

Оқытудың ақпараттық-коммуникациялық және интерактивтік технологияларын 

пайдалану - педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру 

негізінде оқыту үрдісін жетілдірудің бірден бір жолы. Компьютерлік желілерді, 

интернет жүйесін, электрондық оқулықтарды, мультимедиалық технологияларды, 

қашықтан оқыту технологиясын пайдалану оқу орындарында ақпаратты-

коммуникациялық технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім берудің бір бөлігі. 

Соңғы жылдары заман ағымына сай күнделікті сабаққа компьютер, электрондық 

оқулық, интерактивті тақта қолдану жақсы нәтиже беруде. Білім беру жүйесі 

электрондық байланыс, ақпарат алмасу, интернет, электрондық пошта, 

телеконференция, On-line сабақтар арқылы іске асырылуда. 

Бүгінгі күні инновациялық әдістер мен ақпараттық технологиялар қолдану 

арқылы оқушының ойлау қабілетін арттырып, ізденушілігін дамытып, 

қызығушылығын тудыру, белсенділігін арттыру ең негізгі мақсат болып айқындалады. 

Әсіресе қашықтан оқыту жүйесі жедел қарқынмен дамуда, бұған бірнеше 

факторлар, ең бастысы - білім беру мекемелерінің қуатты компьютер техникасымен 

қамтылуы, оқу пәндерінің барлық бағыттыры бойынша электрондық оқулықтар 

құрылуы және Интернеттің дамуы мысал бола алады. Бүгінгі таңда білім беруді 

ақпараттандыру формалары мен құралдары өте көп. Оқу процесінде ақпараттық және 

телекоммуникациялық құралдар мүмкіндігін комлексті түрде қолдануды жүзеге асыру 

көп функционалды электрондық оқу құралдарын құру және қолдану кезінде ғана 

мүмкін болады. 

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында оқушылардың ақпараттық 

сауаттылығын, ақпараттық мәдениетін және ақпараттық құзырлығысияқты 

қабілеттіліктерді қалыптастыру мәселесі бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналып 

отыр. 



Ақпараттық-коммуникациялық құзырлық дегеніміз не? 

Ақпараттық құзіреттілік: 

 сын тұрғысынан ұсынылған ақпараттар негізінде саналы шешім қабылдауға; 

 өз бетінше мақсат қоюға және оны негіздеуге, мақсатқа жету үшін танымдық 

қызметті жоспарлауға және жүзеге асыруға; 

 ақпаратты өз бетімен табуға, талдауға, іріктеу жасауға, қайта қарауға сақтауға, 

түрлендіруге және тасмалдауға, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға; 

 логикалық операцияларды (талдау, жинақтау, құрылымдау, тікелей және 

жанама дәлелдеу, аналогия бойынша дәлелдеу, моделдеу, ойша эксперименттеу, 

материалды жүйелеу) қолдана отырып, ақпаратты өңдеуге; 

 өзінің оқу қызметін жоспарлау және жүзеге асыру үшін ақпаратты қолдануға 

мүмкіндік береді. 

Ақпараттық-коммуникациялық құзырлылық - бұл оқу, тұрмыс және кәсіби 

бағыттағы міндеттерді шешуде ақпараттық-коммуникациялық технологияның 

мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті. 

Коммуникативтік құзіреттілік: 

 нақты өмір жағдайында өзінің міндеттерін шешу үшін қазақ және басқа тілдерде 

ауызша және жазбаша коммуникациялардың түрлі құралдарын қолдануға; 

 коммуникативтік міндеттерді шешуге сәйкес келетін стилдер мен жанрларды 

таңдауға және қолдануға; 

 әдептілік ережелеріне сәйкес өзіндік пікірін білдіруге; 

 нәтижелі өзара іс-әрекетті, түрлі көзқарас және әртүрлі бағыттағы адамдармен 

сұхбат жүргізе отырып, шиелініскен ахуалдарды шешуді жүзеге асыруға; 

 жалпы нәтижеге қол жеткізу үшін түрлі көзқарастағы адамдар тобымен қатынас 

(коммуникация) жасауға мүмкіндік береді. 

Сабақта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың 

тиімділігі: 

 оқушының өз бетімен жұмысы; 

 аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу; 

 білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 

 шығармашылық есептер шығару; 

 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. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жеке тұлғаның құзыреттілігін 

дамыту құралы: 

Қазіргі білім беру ісінің басты шарттарының бірі болып оқушының өзіне керекті 

мәліметті өзі іздеп табуына үйретіп, олардың өз оқу траекторияларын өзінің таңдай 



білуі есептеледі. Менің ойымызша, ақпараттық-білім беру ортасын жобалаудағы 

басты мақсат оқушының өздігінен оқуға талаптандыру, яғни ізденімпаздыққа үйрету 

болып саналады. 

Педагогтардың АКТ пайдалану қызметі дайындығынан мыналарды байқауға 

болады: 

 педагогтардың компьютерлік техниканы пайдалануға қызығушылықтарының 

артқандығы. 

 оқыту құралдары ретіндегі компьютерлік техниканы пайдаланудың ең маңызды 

психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін сақтау. 

Жедел дамып отырған ғылыми -техникалық прогресс қоғам өмірінің барлық 

салаларын ақпараттандырудың ғаламдық процесінің негізіне айналды. Ақпараттық 

технологиялық дамуға және оның қарқынына экономиканың жағдайы, адамдардың 

тұрмыс деңгейі, ұлттық қауіпсіздік, бүкіл дүниежүзілік қауымдастықтағы мемлекеттің 

рөлі тәуелді болады. 

Заман ағымына қарай ақпараттық технологияларды қолдану айтарлықтай 

нәтижелер беруде. Кез келген сабақта электрондық оқулықты пайдалану 

оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау 

жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Ақпараттық-коммуникативтік технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық білім 

беру жүйесін дамытуға және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға енудегі 

сабақтастыққа қолдану негізгі мәнге ие болып отыр. 

Қорыта келгенде, ұстаз үшін нәтижеге жету шәкіртінің білімді болуы ғана емес, 

білімді өздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдану болып табылады. 

Бүгінгі бала - ертенгі жаңа әлем. Бүгінгі күні ақпараттар ағымы өте көп. Ақпараттық 

ортада жұмыс жасау үшін кез келген педагог өз ойын жүйелі түрде жеткізе алатындай, 

коммуникативті және ақпараттық мәдениеті дамыған, интерактивтік тақтаны 

пайдалана алатын,Он-лайн режимінде жұмыс жасау әдістерін меңгерген болуы тиіс. 

Заман талабына сай жаңа технология әдістерін үйрету, бағат-бағдар беруші - 

оқытушылармыз. Оқушылардың жаңа тұрмысқа, жаңа оқуға, жаңа қатынастарға 

бейімделуі тиіс. Осы үрдіспен бәсекеге сай дамыған елдердің қатарына ену ұстаздар 

қауымына зор міндеттер жүктелетінін ұмытпауымыз керек[5]. 
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Аннотация. Рассмотрены цифровые образовательные ресурсы и возможности их 

использования на уроках. Раскрыты цели и задачи использования ЦОР. 
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информационно-коммуникационные технологии, мультимедийные средства. 

 

В настоящее время идет становление новой системы образования, которое 

ориентировано на вхождение в мировое информационно-образовательное 

пространство. Содержание образования является одним из факторов экономического 

и социального прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для её самореализации. Поэтому одна 

из основных задач современного колледжа  – создание оптимальных для условий 

обучения, обеспечивающих не только качественное усвоение выпускником сложной 

системы знаний, но и его развитие. 

В условиях комплексной информатизации образования важно не только 

техническое оснащение средствами информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), но и наличие полноценных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

Современный образовательный процесс трудно представить без качественного 

обеспечения учебными электронными материалами. За последнее время их видовой 

состав пополнился такими новейшими педагогическими программными средствами, 

как электронные учебные пособия, средства компьютерного моделирования, 

Интернет-сайты, тренажеры, обучающие программы и другие образовательные 

ресурсы 

Благодаря представлению учебной информации в цифровом виде осуществляется 

комплексное воздействие на обучающегося, повышается интерес обучающегося  к 

обучению, расширяется его круг знаний, повышается качество обучения, также 

облегчается осуществление обратной связи между преподавателем и обучающимися. 

Одна из проблем современного образования: невключенность значительной части 

образовательных учреждений в процессы инновационного развития, а также в 

информационное пространство общества и недостаточное использование 

современных образовательных технологий и др. 

Наряду с педагогическими работниками, активно использующими ИКТ, 

достаточно много педагогов, имеющих поверхностные представления об 

информационных ресурсах и технологиях, возможностях их применения для 

повышения эффективности педагогической деятельности. Для того чтобы 

формировать данную компетентность у обучающихся, педагог сам должен обладать 

информационно-коммуникативной компетентностью, уметь ориентироваться в 



различных видах ЦОР, иметь возможность использовать цифровые образовательные 

ресурсы для решения различных педагогических задач: мотивирования учащихся, 

постановки целей и задач, организации педагогической деятельности, оценки 

результатов деятельности и др. 

Для решения данной проблемы было проведено исследование, целью которого 

стало повышение качества обучения с помощью цифровых образовательных ресурсов. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Определить понятие «Цифровой образовательный ресурс»; 

2. Рассмотреть классификацию цифровых образовательных ресурсов; 

3. Раскрыть возможности цифровых образовательных ресурсов; 

Итак, что же представляет собой цифровой образовательный ресурс? 

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) — некий содержательно обособленный 

объект, предназначенный для образовательных целей и представленный в цифровой, 

электронной, «компьютерной» форме. 

Использование ЦОР в обучении позволяет расширить возможности урока, при 

этом также повысить его эффективность. Представленные в цифровом виде учебные 

материалы дают возможность использовать их без затруднений на различных этапах 

урока, и решать поставленные задачи урока: 

· этап актуализации знаний – электронные тесты, электронные конструкторы; 

· этап объяснения нового материала – электронные учебники, энциклопедии, 

справочники, мультимедийные презентации, учебные видеофильмы; 

· этап закрепления и совершенствования ЗУН – электронные тесты, электронные 

тренажёры, обучающие среды, мультимедийные презентации; 

· этап контроля и оценки ЗУН – электронные тесты, кроссворды. 

ЦОРы помогают продемонстрировать явление в динамике, передать учебную 

информацию определенными порциями, выполняя функции источника и меры, также 

стимулируют познавательные интересы учащихся, позволяют проводить оперативный 

контроль и самоконтроль результатов обучения. 

Цель ЦОР – укрепление умственных способностей учащихся в информационном 

обществе и повышение качества обучения на всех ступеньках образовательной 

системы. 

Рассмотрим определение, которое даёт Босова Л.Л. « … ЦОР – необходимые для 

организации учебного процесса и представленные в цифровой форме ресурсы, а 

именно: фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, ролевые 

игры, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, 

картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, 

текстовые документы и иные учебные материалы, отобранные в соответствии с 

содержанием конкретного учебника, «привязанные» к поурочному планированию и 

снабженные необходимыми методическими рекомендациями». И это определение 

самое точное на данный момент. 

Можно выделить следующие задачи использования ЦОР: 

1) Помощь учителю при подготовке к уроку: 

· компоновка и моделирование урока из отдельных цифровых объектов; 



· большое количество дополнительной и справочной информации – для 

углубления знаний о предмете; 

· эффективный поиск информации в комплекте цифровых образовательных 

ресурсов; 

· подготовка контрольных и самостоятельных работ (возможно, по вариантам); 

· подготовка творческих заданий; 

· подготовка поурочных планов, связанных с цифровыми объектами; 

· обмен результатами деятельности с другими учителями через Интернет.  

2) Помощь учителю при проведении урока: 

· демонстрация подготовленных цифровых объектов через мультимедийный 

проектор; 

· использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей набора в 

режиме фронтальных лабораторных работ; 

· компьютерное тестирование учащихся и помощь в оценивании знаний; 

· индивидуальная исследовательская и творческая работа обучающихся с 

цифровыми образовательными ресурсами на уроке. 

3) Помощь обучающемуся при подготовке домашних заданий: 

· повышение интереса у обучающихся к предмету за счет новой формы 

представления материала; 

· автоматизированный самоконтроль учащихся в любое удобное время; 

· большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, 

презентаций и т.п.; 

· возможность оперативного получения дополнительной информации 

энциклопедического характера; 

· развитие творческого потенциала у обучающихся в предметной виртуальной 

среде; 

· помощь обучающемуся в организации изучения предмета в удобном для него 

темпе и на выбранном им уровне усвоения материала в зависимости от его 

индивидуальных особенностей восприятия; 

· приобщение школьников к современным информационным технологиям, 

формирование потребности в овладении информационными технологиями и 

постоянной работе с ними. 

Обозначим общие требования к современным цифровым образовательным 

ресурсам, которые должны: 

· соответствовать содержанию учебника, нормативным актам Министерства 

образования и науки; 

· ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивать высокую 

интерактивность и мультимедийность обучения; 

· обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индивидуализации 

обучения, учитывать возрастные особенности учащихся и соответствующие 

различия в культурном опыте; 

· предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие обучающегося на 

приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений в 

рамках данного предмета; 



· обеспечивать использование как самостоятельной, так и групповой работы; 

· содержать варианты учебного планирования, предполагающего модульную 

структуру; 

· основываться на достоверных материалах; 

· превышать по объему соответствующие разделы учебника, не расширяя, при 

этом, тематические разделы; 

· полноценно воспроизводиться на заявленных технических платформах; 

· обеспечивать возможность параллельно использовать с ЦОРами другие 

программы; 

· обеспечивать там, где это методически целесообразно, индивидуальную 

настройку и сохранение промежуточных результатов работы; 

· иметь, там, где это необходимо, встроенную контекстную помощь; 

· иметь удобный интерфейс. 

· Цифровые образовательные ресурсы не должны: 

· представлять собой дополнительные главы к существующему учебнику или 

УМК; 

· дублировать общедоступную справочную, научно-популярную, 

культурологическую и т.д. информацию; 

· основываться на материалах, которые быстро теряют достоверность 

(устаревают). 

Рассмотрим некоторые примеры использования ЦОР на разных этапах урока. 

ЦОР на этапе актуализации знаний: эффективно использовать электронные тесты. 

Использование тестов дает возможность оценивать уровень соответствия 

сформированных знаний, умений и навыков учащихся на уроках информатики и 

позволяет педагогу скорректировать учебный процесс. Можно выделить несколько 

различных типов тестов: 

· тесты с выбором одного варианта ответа; 

· тесты с выбором нескольких вариантов ответов; 

· тесты на исключение лишнего слова в ряду ответов; 

· тесты с однозначным ответом (да/нет); 

· тесты с открытым ответом; 

· тесты на соответствие; 

· тесты на расположение вариантов ответа в последовательности. 

Использование цифровых образовательных ресурсов позволяет автоматизировать 

такие интеллектуальные процессы, которые всегда были прерогативами человека, 

управление, проектирование, исследование и т.п., что позволяет успешно решать 

многие дидактические задачи в обучении, например: демонстрация учебных объектов 

и процессов, моделирование, предоставление учебной информации, контроль и 

оценка знаний и др. 

Цифровой образовательный ресурс, представленный в виде мультимедийной 

презентации это пример того, как ЦОР предоставляет положительные моменты в 

проведении урока. С помощью мультимедийной презентации учитель может 

предоставить учащимся самую важную и отобранную учебную информацию, вывести 

справочную информацию или какие-то интересные факты и изображения, вывести 



материал для повторения, опроса или задание для практической работы. Благодаря 

своей выразительности и наглядности, презентация является средством, 

способствующим лучшему восприятию материала. 

Использование ЦОР в учебном процессе — это попытка предложить один из 

путей, позволяющих автоматизировать учебный процесс, оптимизировать его, 

поднять интерес школьников к изучению предмета, реализовать идеи развивающего 

обучения, повысить темп урока, увеличить объём самостоятельной работы. ЦОР 

способствует развитию логического мышления, культуры умственного труда, 

формированию навыков самостоятельной работы учащихся, а также оказывает 

существенное влияние на мотивационную сферу учебного процесса, его 

деятельностную структуру. 

На уроке с использованием ЦОР учитель является организатором всего урока и 

консультантом. ЦОР не заменяют учителя или учебник, но коренным образом 

изменяют характер педагогической деятельности. Введение ЦОР в учебный процесс 

расширяет возможности преподавателя, обеспечивает его такими средствами, которые 

позволяют решать не решавшиеся ранее проблемы. 

Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в 

современный образовательный процесс поможет осуществить более качественную 

подготовку учащихся. Именно поэтому важно уметь создавать ЦОР самому учителю.  

Итак, использование в процессе обучения ИКТ способствует развитию ключевых 

компетенций преподавателя и формированию его информационной культуры. 

Но эффективное использование ИКТ возможно только при соблюдении 

следующих условий: 

· достаточной оснащенности учебных кабинетов; 

· создании условий для повышения информационной культуры преподавателя; 

· развитии информационной среды техникума; 

· внедрении ЦОР в образовательный процесс и методическом сопровождении 

персонала. 

В заключение хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, полноценное внедрение 

электронных образовательных ресурсов, с их встраиванием в учебный процесс 

позволит  гармонично дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с 

новыми, использующими информационные технологии,  расширять возможности 

учащегося в самостоятельной учебной работе и рост творческой составляющей в 

деятельности учителя. Для себя я сделала вывод – нельзя стоять на месте, необходимо 

постоянно совершенствовать свои приемы и методы, и только тогда  возможно 

достичь успеха в своей профессиональной деятельности. 
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЖАҢА  БҰЛТТЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ 

МҮМКІНДІКТЕРІ 

Хасенова Жанна Толегеновна 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК  оқытушысы, 

ШҚО, Семей, Қазақстан. 

 

Аннотация. Бұл мақалада ақпараттық технологияның құралдары, ақпараттық 

жүйелер мен технологиялардың қандай мақсаттарда қолданылатыны, қазіргі 

замандағы даму үрдісі және Canva бұлттық қосымшасының ерекшелігі және қолдану 

тиімділігі  жазылған. 

Кілттік сөздер: ақпараттық технология, бұлттық қосымша, Саnva, ақпараттық 

жүйелер, IT техникалық құралдары, IOS және Android. 

 

Ақпараттық технологиялар дегеніміз – ақпаратты құру және сақтау, беру, 

қабылдау және осы процестерді жүзеге асыру әдістері. 

 Ақпараттық технологияның мақсаты - адамның оны талдауы және оның 

негізінде іс-әрекетті орындау туралы шешім қабылдауы үшін ақпарат өндіруі. 

Ақпараттық технологиялар келесі компоненттерден тұрады: 

1. Бағдарламалық жасақтама – қолданбалы және жүйелік; 

2. Ұйымдастырушылық-әдістемелік қамтамасыз ету; 

3. IT техникалық құралдары. 

Ақпараттық технологиялар құралдары – бұл ақпарат ізделетін, өңделетін және 

берілетін компьютерлік технология түрлері. 

Ақпараттық технологиялар құралдары үш түрге бөлінеді: 

1. есептеу – ақпаратты жинауға және өңдеуге арналған автоматтандырылған 

құрылғылар; 

2. ұйымдастырушылық техникалық тапсырмаларды орындауға арналған 

жабдықтың әртүрлі түрлері; 



3. байланыс жабдықтары: ноутбуктар, компьютерлер, смартфондар, планшеттер 

және басқа құрылғылар. 

Ақпараттық технологиялардың даму кезеңдері: 

 Ақпараттық технологиялар компьютерлер пайда болғаннан кейін дами бастады 

деп саналады. Бірақ іс жүзінде олардың тарихы ежелгі дәуірден басталады, адамдар 

жартастағы суреттерді қолданып мәліметтермен бөлісті. 

 Қол мен ақпараттық технологиялар (ежелгі дәуірден 19 ғасырдың екінші 

жартысына дейін). Ол кездегі ақпараттық технологияның негізгі құралдары 

қалам, кітап және сия сауыты болды. 

 Адамдар арасындағы қарым-қатынас хаттар жіберу арқылы жүрді және оның 

негізгі мақсаты адресатқа олардың не айтқысы келетінін түсінетіндей етіп 

ақпарат беру болды. 

 Механикалық IT (19 ғасырдың аяғынан бастап қазіргі уақытқа дейін). 

Диктофондар, телефондар, жазу машинкалары, заманауи пошта байланыс 

құралы ретінде қолданылады. Қарым-қатынастың мақсаты мен әдістері бірдей, 

бірақ ыңғайлы түрде. 

 Электрлік  IT (1940-1960жж.). Бұл дәуір алғашқы компьютерлер мен 

бағдарламалық жасақтаманың пайда болуымен сипатталады. 

Электрмашиналары, портативті дауыстық жазғыштар. Ақпараттық 

технологиялар форманы мазмұнға бағыттады. 

 
 Электрондық ақпараттық технологиялар (1970 жылдардан бастап 1980 ж дейін). 

Сол кездегі компьютерлер жетілдіріліп, басқарудың автоматтандырылған 



жүйелері (АБЖ) және ақпараттық іздеу жүйелері (АЖЖ) құрылды. Маңызды 

ақпарат құруға баса назар аударылады. 

 

Компьютерлік IT (1980 жылдардан бастап қазіргі уақытқа дейін). Бұл 

технологияның негізгі құралы – әртүрлі мақсаттағы тапсырмаларды орындауға 

арналған бағдарламалық жасақтама жиынтығы бар дербес компьютер (ДК). 

 Қазақстанда IT дамуы 80-ші жылдардың аяғында, кеңестік «қайта құру» 

кезеңінде басталды.  

 90-шы жылдардың басында үйдегі компьютерлер сирек кездесетін - әрқайсысы 

500-1000 доллар тұратын компьютер ала алмады. Әдетте, компьютерлерді өз 

жұмысына жаңа технологияларды енгізу қажет компаниялар, ұйымдар мен 

мектептер сатып алды. 

 Мектептерде көбіне кеңестік технология орнатылды – шағын дискілерде жұмыс 

жасайтын «Корвет», «Электроника» және «ЕС 1840» дербес компьютерлері. 

Мектеп оқушылары жаңа техниканы компьютерлерді ойыншық ретінде немесе 

танымал Sony консольдеріне қондырма ретінде қолдануды тез тапты. 

 

 

 

 

 

 

 2003 жылы «Ұлттық технологиялық даму агенттігі» және «Инновациялық 

технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағы пайда болды. Олардың 

қызметі IT-нарықты қаржылық қолдауға, ғылыми әзірлемелер мен стартаптарды 

инкубациялауға, сондай-ақ компаниялардың дамуына инвестицияларды тартуға 

бағытталған. 

 Ақпараттық жүйелер мен технологиялар әдетте келесі мақсаттарда 

қолданылады: 

1. ойын-сауық: фильмдер көру, музыка тыңдау, кітап оқу, компьютерлік ойындар 

ойнау; 

2. ақпаратқа қол жеткізу, жаңалықтарды қарау, мәліметтер алу; 

3. әлеуметтік желілерде, мессенджерлерде, чаттарда, электронды поштада және 

ұялы телефондағы байланыс; 

4. тренинг: вебинарлар, анықтамалықтар, онлайн сабақтар, электронды 

форматтағы оқулықтар; 

5. ақпаратты өңдеу: графикалық редакторлар, мәліметтерді есептеуге арналған 

бағдарламалар, бағдарламалық жасақтама құру, дыбысты, бейнені өңдеу және 

т.б. 

Ақпараттық технологияның жаңа  бағдарламалық мүмкіндіктері жылдан жылға 

жаңаруда. Сондай бағдарламалардың біріне Canva бұлттық бағдарламасын алуға 

болады.  



Canva - бұл бұлттық керемет дизайн құралы, оны қолдану өте оңай және бұл 

дизайнерлік тәжірибе болмаса да, өте кәсіби нәтижелер алуға мүмкіндік 

береді. Canva жобалауға арналған онлайн-бағдарлама - бұл ақысыз құрал, 

сонымен қатар, егер сіз айына шамамен 9 евро төлесеңіз, Pro нұсқасын ұсынады. Тегін 

нұсқа ұсынатын артықшылықтар жеткілікті және сіз көп нәрсені жасай аласыз. Бұл 

құралдың жағымды жақтарының бірі - Интернеттен басқа, IOS және Android үшін 

қосымша нұсқасы бар, сондықтан сіз өзіңіздің дизайныңызға компьютерден және 

ұялы телефоннан кіре және өңдей аласыз. Бұл әлеуметтік желілер үшін мазмұн 

құруға арналған тамаша құрал. Бұл сонымен қатар инфографика немесе 

презентация, видео сияқты танымал мазмұнды құруға жақсы ресурс. 

 
 

Жеке пайдалануға арналған шаблондар. Канвада барлық стильдер мен түстердің 

түйіндемелері бар, сондықтан керекті дизайнды таңдай аласыз. Сонымен қатар 

әлеуметтік медиа шаблондар, іскерлікке арналған шаблондар, суреттер, бейнелер, 

иконкалар мен иллюстрациялар банкі, бейнелер мен кескіндер, сүзгілер мен 

эффекттер, диаграммалар да қол жетімді. Кез келген қажетті шаблонды таңдай 

отырып, қаріпін өзгертіп, жазу жазып, фонын ауыстырып, сурет қойып өзіңізге 

керекті дизайнды жасай аласыз. Видео жасау барысында кез келген видеоны 

таңдап, өзгертулер енгізіп, тегін жүктей аласыз.  



 

 
Canva бұлт сияқты жұмыс істейді. Сіз өзіңіздің дизайныңызға кірген кез-келген 

құрылғыдан кіре аласыз Сізге тек интернет байланысы қажет. Барлық 

жасалған жұмыстар бұлтта Сіздің Канвадағы аккаутыңызда сақталады.  

Қазіргі заман талабына сай осындай бағдарламаларды пайдалану оқу 

жұйесінде   маңызы зор. Барлық пәндерге арналған кез келген көркем 

презентация, видео, әр түрлі суреттер, баннерлар жасау арқылы 

оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырып, сабақ үрдісін жаңартуда. 

Қолданылған әдебиеттер:  

1 .https://infourok.ru/bayandama-aparatti-kommunikaciyali-tehnologiyani-

oldanuzaman-talabi-557385.html  

2. [https://www.canva.com/login] 

3.  [https://www.youtube.com/watch?v=uHo20oRDslM]  

4. [https://timeweb.com/ru/community/articles/kak-polzovatsya-canva]  

 

 

ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЛАЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ,  

ВИДЫ «ОБЛАКОВ» И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены и проанализированы понимание 

принципов работы облаков, по сути «замещающих» для пользователей их 

собственную информационную инфраструктуру, или конкретную программно-

аппаратную платформу, или программное обеспечение это: 

 инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS); 

 платформа как сервис (Platform as a Service, PaaS); 

 программное обеспечение как сервис (Software as a service, SaaS). 

 Ключевые слова: база данных, платформа, частное облако, публичное облако, 

гибридное облако, общественное облако, большие вычислительные мощности. 

 

Облачные технологии – это технологии обработки данных, в которых 

компьютерные ресурсы предоставляются Интернет-пользователю как онлайн-сервис. 

Облачные технологии могут выполнять различные задачи: создание и 

редактирование текстовых, графических, табличных документов; хранение 

информации; совместная работа над документами; создание презентаций; 

обеспечивают доступ к данным с разных устройств; обработка информации, имеют 

поддержку как с компьютера, так и с планшета или смартфона. 

Самый простой пример облачного сервиса это — электронная почта. Если вы 

работаете с почтой на каком-то сайте-сервисе (gmail.com, yandex.ru, mail.ru), который 

эту почту позволяет использовать, то это и есть ничто иное как облачный сервис, 

являющийся частью облачных технологий. 

Таблица 1. Классификация облачных технологий 

По модели обслуживания По инфраструктуре 

база данных как сервис хранение как сервис  

управление процессом как сервисинформация 

как сервис  

 платформа как сервис приложение как сервис 

 

 безопасность как сервис интеграция как 

сервис  

администрирование и управление как сервис 

тестирование как сервис инфраструктура как 

сервис  

 Частное облако 

 Публичное 

облако  

 

 Гибридное 

облако  

 

 Общественное 

облако  

         Далее будут рассмотрены характеристики каждого типа. 

1.1. По модели обслуживания 

Storage-as-a-Service (“хранение как сервис”)-это самый простой из сервисов, 

представляющий собой дисковое пространство по требованию. Каждый из нас 

когда-нибудь сталкивался с ситуацией, когда на мониторе появлялось зловещее 



предупреждение: “Логический диск заполнен, чтобы освободить место, удалите 

ненужные программы или данные“. Данная услуга дает возможность сохранять 

данные во внешнем хранилище. Выглядит, как дополнительный логический диск 

или папка и является базовым для остальных, поскольку входит в состав 

практически каждого из них. Примером может служить Google Drive и прочие 

схожие сервисы. 

Database-as-a-Service (“база данных как сервис”) - предоставляет возможность 

работать с базами данных, как если бы СУБД была установлена на локальном 

ресурсе. 

Information-as-a-Service (“информация как сервис”)-дает возможность 

удаленно использовать любые виды информации, которая может меняться 

ежеминутно или даже ежесекундно. 

Process-as-a-Service (“управление процессом как сервис”)- это удаленный 

ресурс, который может связать воедино несколько ресурсов (таких как услуги или 

данные, содержащиеся в пределах одного “облака” или других доступных 

“облаков”), для создания единого бизнес-процесса. 

Application-as-a-Service (“приложение как сервис”) – это «программное 

обеспечение по требованию», которое развернуто на удаленных серверах и каждый 

пользователь может получать к нему доступ посредством Интернета, причем все 

вопросы обновления и лицензий на данное обеспечение регулируется поставщиком 

данной услуги. Оплата, в данном случае, производиться за фактическое 

использование последнего. В качестве примера можно привести Google Docs, 

Google Calendar и т.п. онлайн-программы. 

Platform-as-a-Service (“платформа как сервис”)4 -это компьютерная платформа 

с установленной операционной системой и некоторым программным обеспечением. 

Integration-as-a-Service (“интеграция как сервис”)-это возможность получать 

из “облака” полный интеграционный пакет, включая программные интерфейсы 

между приложениями и управление их алгоритмами. 

Security-as-a-Service (“безопасность как сервис”)-это возможность 

пользователям быстро развертывать продукты, позволяющие обеспечить 

безопасное использование веб-технологий, электронной переписки, локальной сети, 

что позволяет пользователям данного сервиса экономить на развертывании и 

поддержании своей собственной системы безопасности. 

Management/Governace-as-a-Service  (“администрирование и управление как 

сервис”) - возможность управлять и задавать параметры работы одного или многих 

“облачных” сервисов(топология, использование ресурсов, виртуализация). 

Infrastructure-as-a-Service (“инфраструктура как сервис”) - виртуальные 

платформы (компьютеры), связанные в сеть, которые он самостоятельно 

настраивает под собственные цели. 

Testing-as-a-Service (“тестирование как сервис”) - возможность тестирования 

локальных или “облачных” систем с использованием тестового ПО из “облака” (при 

этом никакого оборудования или обеспечения на предприятии, не требуется). 

 

1.2. По инфраструктуре 



Частное облако —предназначено для использования одной организацией, 

включающей несколько потребителей (например, подразделений одной организации), 

возможно также клиентами и подрядчиками данной организации. Может находиться в 

собственности, управлении и эксплуатации как самой организации, так и третьей 

стороны (или какой-либо их комбинации) и физически существует как внутри, так и 

вне юрисдикции владельца. 

Публичное облако —предназначено для свободного использования широкой 

публикой и может находиться в собственности, управлении и эксплуатации 

коммерческих, научных и правительственных организаций (или какой-либо их 

комбинации). Публичное облако физически существует в юрисдикции владельца — 

поставщика услуг. 

Гибридное облако — это комбинация из двух или более различных облачных 

инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся уникальными 

объектами, но связанных между собой технологиями передачи данных и приложений. 

Общественное облако — предназначено для использования конкретным 

сообществом потребителей из организаций, имеющих общие задачи и может 

находиться в кооперативной собственности, управлении и эксплуатации; физически 

существует как внутри, так и вне юрисдикции владельца. 

 

1.3. Сравнительный анализ известных облачных технологий 

На просторах Интернета встречаются различные «облака». У каждого из них 

есть свой первоначальный объем памяти для документов, рисунков. Рейтинг сервисов 

это Облако@mail.ru, Mega, Bitcasa, Google Drive и Сopy.com, Яндекс.Диск и4shared. 

Данные облачные ресурсы предоставляют достаточно места для размещения на них 

необходимой документации, удобны и просты в пользовании. Все «заливаемые» 

данные на облако проверяются антивирусной программой. Таким образом, облачные 

технологии могут выполнять различные задачи: создание и редактирование 

текстовых, графических, табличных документов; хранение информации; совместная 

работа над документами; создание презентаций; обеспечивают доступ к данным с 

разных устройств; обработка информации, имеют поддержку как с компьютера, так и 

с планшета или смартфона. 

 

Глава 2. Использование облачных технологий в образовании 

Исследователи института ЮНЕСКО по информационным технологиям отмечают, 

что приобретение и обслуживание различной компьютерной техники и программного 

обеспечения в современных образовательных учреждениях постоянно требует 

значительных финансовых вложений и привлечения квалифицированных 

специалистов. 

В качестве снижающей расходы технологии в настоящее время выступают 

облачные вычисления и виртуализация вычислительной платформы. 

Облачные технологии удобно использовать для обучения на уроках и 

дистанционного образования. В нашем колледже облачные технологии используются 

на уроках и дистанционного обучения. 



Например, во время карантина преподаватели выкладывали на сайт нашего 

колледжа домашние задания, которые находились в «облаке». А студенты 3-го курса 

отправляют свои дипломные работы по e-mail преподавателю на проверку. Удобно 

использовать облачные технологии для совместной проектной работы студентов. 

Схема деятельности такова: студенты получают темы проектов и делятся на группы. 

В группе распределяются обязанности. Затем руководитель группы создает документ 

и предоставляет доступ к нему остальным участникам (с помощью ссылки или по 

адресам электронной почты). Студенты работают над проектом дома или в колледже, 

наполняя документы содержанием. Когда работа  закончена, предоставляется  доступ 

 преподавателю.  Преподаватель может прокомментировать какие-либо части 

документа, чтобы студенты могли скорректировать его содержание до защиты 

проекта. При оценивании участия в создании проекта важно то, что преподаватель 

может отследить хронологию изменений. По этой хронологии можно в какой-то 

степени определить, какой вклад внес каждый участник группы.     

При совместной работе преподавателей цикловых комиссий нашего колледжа 

(рабочие программы, таблицы, планы, отчёты и т.д.) также используются «облака». 

Преподаватели создают документы или заполняют формы отчётности на центральном 

компьютер – «сервере», находящемся в «преподавательской», а администрация 

проверяет из своих кабинетов и вносит свои комментарии и корректировки 

посредством обладателя прав администратора в «облаке». 

Но не достатком является проблема, связанная с тем, что одновременно с одним 

и тем же документом работать на разных компьютерах нельзя. Появляется множество 

копий одного и того же документа, которые потом надо соединять воедино. Для  

 совместной  работы  в облачных   технологиях  

необходимо создать или поместить документ в облачное хранилище  предоставить 

доступ к нему тем, у кого есть ссылка. 

Таким образом, некоторые ресурсы облачных технологий используются в нашем 

колледже, и в этом больше «плюсов».  

 

Глава 3.Достоинства и недостатки облачных технологий, перспективы развития 

Таблица 2. «Плюсы» и «минусы» облачных технологий 

«Плюсы» «Минусы» 

1.Доступность –доступны всем и 

везде, где есть Интернет и с 

любого устройства, где есть 

браузер. 

1. Постоянное соединение с сетью – 

для работы с «облаком» необходимо 

постоянное подключение к сети. 

2. Экономия – снижение 

расходов на обслуживание, 

оплата лишь фактического 

использования облака, экономия 

на покупке и лицензировании 

ПО, можно арендовать 

«облако».   

2. Программное 

обеспечение доступно только то, 

которое есть в «облаке», а так же 

пользователь не может настраивать 

приложения под себя. 

  



3. Гибкость – неограниченность 

вычислительных ресурсов. 

3.Конфиденциальность и 

безопасность – в настоящее время 

нет технологии, обеспечивающей 

100% конфиденциальность данных. 

4. Большие вычислительные 

мощности –высокая 

производительность. 

4. Надежность – потеря информации 

означает невозможность ее 

восстановления. 

  5. Дороговизна оборудования – для 

создания своего «облака» 

необходимы значительные затраты. 

Как видно из таблицы, в облачных технологиях больше недостатков, но в 

условиях экономического кризиса, облачные сервисы, большинство из которых 

бесплатны или стоят относительно дёшево, будут популярны у пользователей. 

Избавление себя от необходимости покупать более новые компьютеры для 

обеспечения высокой производительности, от сложностей в настройке сложных 

систем и покупки дорогого ПО – всё это позволит позитивному развитию облачных 

технологий в перспективе. Кроме того, облачные технологии охватывают все больше 

и больше сфер деятельности. Например, почтовые клиенты. Ещё недавно у 

большинства пользователей был установлен тот или иной почтовый клиент приёма, 

отправки и обработки электронной почты, сейчас роль почтового клиента выполняет 

Gmail. Более того, в последнее время среди достаточно крупных мировых порталов 

наметилась тенденция по переносу почтовых систем на готовые площадки вроде 

Gmail. В данном случае пользователь изначально получает знакомый ему интерфейс. 

Похожая ситуация наблюдается и с офисными пакетами. Онлайн редакторы Zoho 

Writer или Документы Google могут выполнять те же самые функции, что и обычные 

офисные пакеты, более того, многие такие редакторы не только могут форматировать 

и сохранять документы, но и импортировать и экспортировать их в другие форматы. 

Табличные редакторы Editgrid или Google могут легко заменить Exсel. И это далеко не 

полный список всех доступных сервисов. Достоинства нужно учитывать при 

сравнении облака с физическим носителем информации, для применения его в учебе, 

работе и просто для хранения своих файлов. Кроме предоставления конечным 

пользователям вычислительных мощностей, предоставляются новые рабочие места 

для ИТ-специалистов, которые способны настраивать и сопровождать «облака». 

Но существует и юридический аспект: одной из ключевых особенностей 

облачных технологий является возможность удаленного доступа к сервисам, однако, 

встает вопрос о хранении данных. Ведь хранимая информация может попадать под 

законы страны, в которой находится физическое хранилище. В связи с этим, эксперты 

призывают государства начать задумываться о законах, связанных как с 

международным правом, так и с нормативно-правовыми актами отдельной страны. 

Самой важной считается проблема безопасности. Споры по этой теме ведутся уже 

давно, но пока нет единого мнения, которое устраивало бы всех. Аналитическая 

фирма IDC и независимая исследовательская организация Portio Research только 

подтвердили это, указав конкретные цифры: 68 % опрошенных руководителей 



европейских IT-компаний отказываются использовать «облачные» технологии. 

Руководитель компании G Data Security Labs и эксперт по безопасности Ральф 

Бенцмюллер не рекомендовал использовать «облачные» сервисы в связи с тем, что 

данные могут стать достоянием общественности. Так, например, провайдер имеет 

возможность просматривать данные клиента (если они не защищены паролем), 

которые также могут попасть в руки хакеров, сумевших взломать системы защиты 

провайдера. Надёжность, своевременность получения и доступность данных в 

«облаке» очень сильно зависит от многих промежуточных параметров, таких как: 

каналы передачи данных на пути от клиента к «облаку», надежность последней мили, 

качество работы Интернет-провайдера клиента, доступность самого «облака» в 

данный момент времени. Если же сама компания, предоставляющая онлайновое 

хранилище, будет ликвидирована, клиент может потерять все свои данные. Кроме 

юридических и экономических аспектов выделяют и ряд технических проблем, 

требующих пристального внимания. Немаловажный «минус»: если вы собрались 

хранить на "облаке" важные срочные документы, то "облако" подразумевает 

непосредственную постоянную связь с Интернетом. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что достоинства и недостатки 

«облаков» будут ещё являться проблемой для дальнейших исследований возможности 

их применения в различных областях жизни, обсуждения концепций и выбора 

взаимовыгодных стратегий развития ИТ-систем. 

 

Глава 4. Социологический опрос студентов колледжа 

С целью узнать процент студентов, знакомых с облачными технологиями, 

активных пользователей, а также узнать рейтинг известных «облаков»(совпадает ли 

он с данными анализа известных облачных технологий?) и выяснить мнения 

студентов о достоинствах, недостатках и перспективах облачных технологий, нами 

была составлена анкета) и проведен социальный опрос студентов I –го курса. Данные 

анкеты были статистически обработаны и проанализированы, составлены таблицы, 

построены диаграммы.  

В опросе участвовало 124 человека. Большая часть опрошенных (79 %) слышали 

о таком термине как «облако», но из них 77% не могут объяснить понятие «облако», 

не понимают суть облачных технологий и не смогли привести примеры 

использования облачных технологий, не знают, как они применяются в нашем 

колледже. 73 % не догадываются о том, что пользуются ими каждый день, хотя и 

указали известные облачные сервисы: Яндекс.Диск, Облако@mail.ru, Google Drive, 

iCloud. Приведённый в исследовании рейтинг известных облачных сервисов 

практически совпал с мнением студентов. Свой выбор они объясняли тем, что 

Яндекс.Диск и Облако@mail.ru – удобно, т.к. дома установлены эти же поисковая 

система и электронная почта. Кроме того, Яндекс.Диск к тому же самая 

рекламируемая. Google Drive, потому что пользуются телефоном на OC Android и 

дома установлена эта же поисковая система. iCloud –пользователи телефонов на OC 

iOS. Только 23% указали, что облачные технологии в нашем колледже 

используется(при дистанционном обучении на сайте колледжа и для получения 

новостей о колледже в группе сети «Вконтакте»). 23% студентов считают облачные 



технологии перспективными и удобными, но знают не все достоинства и недостатки 

«облаков».  

 

Заключение 

В процессе работы над темой исследования мы выяснили историю появления 

термина «облако» и изучили его понятие, классификацию и виды облачных 

технологий. Сравнили известные облачные технологии; выяснили, используются ли 

облачные технологии в нашем колледже. Выявили достоинства и недостатки 

облачных технологий. Провели социальный опрос с целью узнать процент студентов, 

знакомых с облачными технологиями, активных пользователей, а также узнать 

рейтинг известных «облаков» (совпадает ли он с данными анализа известных 

облачных технологий?) и выяснить мнения студентов о достоинствах, недостатках и 

перспективах облачных технологий. Проанализировали данные социального опроса. 

На основе полученных результатов получили следующие выводы. 

У облачных технологий экономические, юридические и технические недостатки 

пока всё-таки превышают достоинства. Проблемы «облаков» будут ещё актуальными 

для дальнейших исследований. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. Не смотря на то, что облачные 

технологии развиваются стремительно, не все являются их активными 

пользователями: те, которые имеют средства для покупки быстродействующего 

компьютера и любого ПО, а также те, кто боятся, что его данные могут стать 

достоянием общественности или попасть в руки хакеров, т.е. практичные люди 
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Тақырыбы: «Латын негізді қазақ әліпбиін меңгертуде АКТ-ны тиімді пайдалану» 

Дайындаған арнайы пәндер оқытушысы:   Г.Қ.Қайырбекова 

 

Зерттеу жұмысының жалпы сипаттамасы: 

 

Тақырыптың өзектілігі: 

Елбасы бастамасымен латын негізді қазақ әліпбиін меңгерту бойынша жасалып 

жатқан шараларға өз үлесімді қосу, жаңа әліпбиді үйретудің жеңіл тәсілін жасау. 

Зерттеу жұмысы осы бір тың да күрделі тақырыпты ашуға бағытталған. 



 

Зерттеу жұмысының мақсаты: 

Жаңа инновациялық технологияларды тиімді пайдалану арқылы латын негізді 

қазақ әліпбиін үйрету сапасын арттыру, тіл үйрену дағдыларын дамыту. 

 

Міндеті: 

Мемлекеттік тілді оқытуда жаңашыл әдістер мен технологиялардың енгізілуіне ат 

салысу. Оқыту мен тәрбие берудегі танымдық материалдардың орны, білімдік және 

тәрбиелік мәні мен мүміндіктерін ұтымды пайдалану. 

 

Жұмыстың пәні мен  негізгі нысанасы: 

Латын негізді қазақ әліпбиі, «Delphi» бағдарламасы, HTML тілі. 

 

Зерттеудің болжамы: 

Жоба аясында қолданылған танымдық материалдардың көмегімен студенттердің 

жаңа алфавит негізінде тіл үйренуге деген қызығушылығын арттыру, қазақ тіліне 

қатысты өзекті проблемаларды шешуде өзінің оң нәтижесін береді деп үміттенеміз. 

 

Зерттеудің негізгі әдістері мен тәсілдері:  

Зерттеу жұмысының мақсаты мен тақырып ерекшелігіне байланысты сипаттама, 

салыстырмалы талдау мен жинақтау, жүйелеу және оны түсіндіру әдістері 

қолданылды. 

 

Жұмыстың жаңалығы: 

Қазақ әліпбиі негізінде жас ұрпақты даналық рухқа тәрбиелеу жолындағы мән-

маңызына жан-жақты талдау жасалуы. Жаңа бойынша бүгінгі таңда көптеген игі істер 

өз бастамасын тапқанына көз жеткізу. 

 

Практикалық қолдану салалары:  

Жоба шегінде жинақталған анимациялық-танымдық материалдары колледж 

мұғалімдері өз жұмыстарында пайдалана алады. 

 

Зерттеудің нәтижелері мен қорытындысы: 

Латын негізді қазақ әліпбиінің бүгінгі күнмен үндестігі, жаңа әліпби  негізінде 

бастау алған игі істердің көрінісі. 

 

I Тарау. Кіріспе 

1. 1. Латын негізді қазақ әліпбиін - меңгеру заман талабы 



Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп 

латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым 

дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге 

Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық» деп айтқан еді. Бұл жолдаудан біз 

кирилл әліпбиінен латын әліпбиіне көшу керек екенін түсінеміз. Біздің қазіргі кирилл 

әліпбиіндегі қазақ тіліміз - Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып 

саналады. Қазіргі таңда мемлекеттің әр өңірлерінде оқушыларға, орта буынға 

латыннегізді қазақ әліпбиін үйретудің тиімді әрі жеңіл тәсілдерін қарастырып жатыр.  

Мемлекетіміздің латын әліпбиіне көшу біздің ұлтымыз үшін үлкен қадамдардың 

бірі. Негізі бұл туралы мәселе бұрыннан бері қозғалған болатын.  1929 жылы 7 

тамызда КСРО Орталық Атқару Комитеті мен КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің 

Президиумы латынға аударылған жаңа әліпби – «Біртұтас түркі қарпін» еңгізу жайлы 

шешім қабылдады. Латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 

жылға дейін қолданылып, кейін кириллицаға ауыстырылған. 1940 жылдың 13 

қарашасында «Қазақ жазуын латындандырылған әліпбиден орыс әліпбиі негізіндегі 

жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң қабылданды. Сонымен қатар, Президентіміз өзінің 

2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» Стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақ халқына жолдауында: «Мемлекет өз 

жағынан мемлекеттік тілдің көз-қарасын нығайту үшін талай жұмыс атқарып келеді. 

Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын әліпбиіне көшіруге, үйретуге бастауымыз 

қажет. Бір заманда тарих жазбаларында біз осындай адым жасағанбыз. 

Жастарымыздың жарқын болашағы үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл 

әлеммен қосыла түсуімізге, балаларымыздың қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 

туғызады» – деп латын әліпбиіне көшудің мүддесінбелгілеп өтті. 

II Тарау. Негізгі бөлім 

 

2. 1.Латын негізді қазақ әліпбиін меңгертуде АКТ-ны тиімді пайдалану 

Инновация – жаңалыққа талпыну – бұл сән немесе еліктеушілік емес, қатал 

шындық - өмір қажеттілігі.  

Латын негізді қазақ әліпбиін жан-жақты меңгертуде ақпараттық 

технологиялардың мүмкіндігін тиімді қолдана білу бұл кезде ең өзекті мәселелердің 

бірі болып табылады. Үйретілетін тілдік материалдарға, жалпы оқу бағдарламасына 

өзгерістер енгізіліп, бұрынғыға қарағанда күрделеніп, тілді үйретудің әдіс-

тәсілдерінің де жетілдіріліп жатқаны белгілі. 

 Шәкірттерді ғана емес орта буынды оқыту  бүгінгі күннің талабына ғана емес, 

ертеңгі күннің талабына да  сәйкес болуы қажет. 

 Кез-келген оқыту технологиясы іс-әрекеттің, оқыту, үйрету үдерісінің ынтасын 

кеңейтеді, жеке тұлғаның жетілуіне, дамуына бағытталады. 



Оқу үдерісіндегі  негізгі  инновациялық технологиялар : 

 1.Кейс –технология 

2. WEB технология 

3. Коммуникациялық технология 

4. Ақпараттық технология 

5. Интерактивтік әдіс технологиясы 

6. Мультимедия технологиясы 

7. Телекоммуникация  немесе электронды оқыту технологиясы. 

Бүгінгі таңда мультимедиялық үйретуші бағдарламалар, электрондық оқулықтар 

білімді ақпараттандырудың негізгі факторларының бірі болып есептеледі. 

Латыннегізді қазақ әліпбиін жан-жақты меңгертуде ақпараттық технологиялардың 

мүмкіндігін тиімді қолдана білу, сабақ жүргізудің жаңа оқыту әдістерін дайындау 

қазіргі кезеңде ең өзекті мәселелердің бірі. 

Оқытушы көбінесе оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін қолданғаны жөн. 

Оқыту технологиялары оқу процесіне, сабақ түріне байланысты жан-жақты: 

проблемалық оқыту, ойын арқылы, тірек сигнал, компьютерлік, электронды оқыту, 

коммуникативтік технологиялар, инновациялық, жаңа технологиялар бойынша оқыту. 

Мультимедиялық үйретуші бағдарлама латыннегізді қазақ әліпбиін үйретуде өте 

тиімді. Тіл үйренушінің психологиялық, тілдік тосқауылын жоюға көмектеседі.Оқыту 

жүйесіне енгізілген жаңа технология оқытудың тұлғасына, мазмұнына және 

әдістемесіне әсерін тигізеді. Ол оқытудағы уәждемені және оқыту үдерісіндегі 

дидактиканы күшейтеді. 

«Мультимедия» латынтілінен аударғанда «көп орта» деген мағына білдіреді. 

Мультимедия- толық зерттелмеген  оқытудың өте қиын технологиялық құралы. 

Оқыту барысын ұйымдастыруда оқытушының міндеті – жаңа технологияларды 

ұтымды пайдалану. 

Мультимедиялық үйретуші бағдарламалар тіл үйретуде өте тиімді.Тіл 

үйренушіге көріп және есту арқылы есіне сақтауға, таныс емес сөздерді ұғынуға 

көмектеседі. Әдіскер-ғалым Қ.Қадашева былай дейді: 

 «Тыңдап-түсіну, көріп-байқау құралдарын қолданғанда сабақтың негізгі үш түрі 

айқындалады: 

-оқулық бойынша өтілетін материалды бекіту және қорытынды; 

-өмірдегі шындықпен жақындастыру және танымын арттыру; 

-үйренушінің қабілет белсенділігі қызметіндегі сөйлеуді жандандыру . 

Латын негізді қазақ әліпбиін  оқытудың мультимедиялық үйретуші 

бағдарламасы оқушылардың қандай да бір сұрауларына жауап бермесін, мемлекеттік 

тілдегі оқу-тәрбие процесінің әрбір бөлігінде сол немесе өзге жаттығу жұмыстары 

көлемі немесе ұзақтығына байланысты басты назарда болады. Тек дұрыс 



құрастырылған жаттығулар топтамасы ғана оқыту процесін мақсатты, коммуникативті 

және нәтижелі етеді. 

Жаңа технологияларды сабақта қолдану тіл үйренушінің танымдық қызметін 

қалыптастырады, белгілі бір мәселелерді шешуде өз бетінше әрекет жасауына ықпал 

етеді. Ең басты мақсат- тілді үйрену, меңгеру дағдысын қалыптастыру. 

Ғалым Қ.Қ.Қадашева былай дейді: «Тілді жаңаша жаңғыртып оқытуда 

оқытушы-түсіндіруші, ал үйренуші-тыңдаушы немесе оқытушы-үйренуші деген 

ұғымды мүлдем жояды. Оқытудың бұл түрінде тіл үйренуші оқыту объектісінен 

білімді меңгеруші, өзі тілді үйренуді іске асыратын субъект қызметіне көшеді». Яғни, 

оқытушы бақылаушы бағыт беруші ролінде болады.  Тілді жаңаша жаңғыртып 

оқытуда талап та, қарым-қатынас та өзгереді. Кез келген оқыту технологиясы іс-

әрекеттің қарқындығы мен белсенділігін арттырғандығымен де, кейбір технологияда 

бұл құралдар басты идеяны және нәтиже тиімділігінің негізін құрап, жеке тұлғаның 

жетілуіне, дамуына бағытталған. Олар: проблемалық оқыту технологиясы, 

коммуникативтік технология, дамыта оқыту технологиясы, пікірсайыс, ойын әдістері 

т.б.Сонымен қатар қазақ тілін үйретуде оқыту әдістемесінің сапасын арттыру үшін 

жоғары белсенділікті дамыту әдістемесін де қолдануға болады. 

Интерактивтік әдіспен сабақ өткізгенде оқытушы кеңесші ролін атқарады. Тіл 

үйренуші ізденуге, шығармашылықпен жұмыс істеуге үйренеді, тілге деген 

қызығушылығы артады, яғни өз қажеттілігі үшін үйренуде ынтасы оянады. Оқытушы 

өзге тілді үйренуде маңызды болып табылатын тыңдаушы мен тыңдаушының 

арасындағы интеракцияны қалыптастыруға жағдай жасайды. 

Жаңа әдістерді пайдалануы – бүгінгі күннің талабы. Жаңаша жаңғыртып оқыту, 

интерактив әдістер, жаңа технологиялар тіл үйренушінің танымдық, білімдік 

белсенділігін тудыруға, уәждемесін тудыруға бағытталған. Қазақ тілін үйренуде бұл 

әдістер арқылы елеулі  нәтижелерге жетуге болады. Бірақ бұның бәрі 

оқытушының  шеберлігіне байланысты, оқытушы  үнемі ізденісте болуы қажет. 

Мұғалім және  оқушы ретінде латын негізді қазақ әліпбиін тиімді үйретуде АКТ 

технологиясының әдістерін қолдану арқылы жасаған жобамыз. 

2. 2. «Delphi» бағдарламасы және HTML тілін қолдану арқылы көмекші 

құрал жасау  

Көмекші құрал электронды оқулық түрінде «Delphi» бағдарламасы және HTML тілін 

қолдану арқылы жасалды.   

Delphi ортасы – програмалаушының сапалы жұмысын қамтамасыз ететін 

күрделі механизм. Ол экрандағы бір уақытта ашылатын бірнеше терезелермен 

сипатталады. Бұл терезелер бір-бірін жартылай немесе толығымен жауып, экранда 

орын ауыстыра алады. 

Delphi – дің негізгі ерекшелігі – онда қосымша құруда компоненттік және 

объектілік тәсілдер пайдаланылады. Компоненттік тәсілдің мәнісі жеңіл: әр қосымша 



арнайы іс-әрекеттерді орындайтын компоненттерден жинақталады. Ол жеткіліксіз 

болса, объектіні өңдеуге арналған үстеме программа құрылады. Компоненттер 

визуальды компоненттер кітапханасында (VCL – Visual Component Library)  

жинақталған. Компоненттер панелінде түрлі кластарға тиісті стандартты 

компоненттер өте көп. Пайдаланушы жаңа компонент дайындап, осы панельге 

қосуына да болады. 

 Delphi – де программа дайындау, программа мәзірін құру, анимация, 

мультимедиа процестерін ұйымдастыру, OLE технологиясын пайдаланып, басқа 

офистік қосымшаларды шақыру, олармен жұмыс істеу және т.б. іс-әрекеттерді 

орындауға болады. 

 Электронды оқулық құруда Delphi ортасында Webbrouser компоненті арқылы 

HTML тілінде жазылған Web – беттерге сілтеме жасалды.    

 Электронды оқулық негізгі төрт бөлімнен тұрады: Дәрістер, тапсырмалар, 

көмекші және жоба авторы. Басты бетте осы бөлімдерге өту батырмалары орналасқан 

(1 сурет).  

1 сурет. Басты бет. 

Дәрістер бөлімі «Латыннегізді қазақ әліпбиіне көшу ережесін» қамтитын тоғыз 

ережеден тұрады (2 сурет). Әр ереже HTML тілінде WEB-бет түрінде жасалып, 

сілтеме арқылы көрсетілген (3 сурет). 

 
2 сурет. Ережелер 

 
3 сурет WEB-беттер 

Тапсырмалар бөлімі Латыннегізді қазақ әліпбиін меңгеруге арналған жаттығулардан 

тұрады. Тапсырмалар оңайдан қиынға әдісі арқылы интерактивті түрде 

құрастырылды.  

 



4 сурет. Тапсырмалар. 

 Көмекші бөлімі латыннегізіді қазақ әліпбиінің соңғы нұсқасы мен аудармашыдан 

тұрады. Аудармашы кирилл әліпбиімен жазылған сөздерді латыннегізді қазақ 

әліпбиіне аударады. 

Жоба авторы бөлімі көмекші құрал авторы туралы мәліметтен тұрады. 

 

 IІІ Тарау. Қорытынды 

 

ІІІ. Оймақтай ой, түймедей түйін 

 

Еліміздің латын әліпбиіне көшу ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың 

бірі.Бұқаралық ақпарат деректеріне сүйенсек, қазіргі таңда әлемнің 70% елдері латын 

әліпбиі арқылы білімді игеріп, ғылыми зерттеулермен танысуда. Бұл дегеніміз – білім, 

ғылым, саясат пен техника, мәдениет пен өнер, спорт және т.б қатысты жазбаша 

ақпараттың барлығы дерлік латын әліпбиімен беріледі, қоғамдық өмірдегі 

жаңалықтардың басым бөлігі осы әліпбидің негізінде таралады дегенді білдіреді. 

Демек, латын әліпбиінің біздің отанымыздың әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына 

қосылу талабының орындалуы жолында маңызды рөл атқаратыны сөзсіз. 

Ақпараттық коммуникативтік технологияны мектептен бастап латыннегізді қазақ 

әліпбиін үйретудеқолдану барлық оқу орындарында оқыту үрдісін жеңілдетеді. Уақыт 

та, қаржы да үнемделеді. Жас буын өкілі ретінде латыннегізіді қазақ әліпбиін 

үйренуге өз үлесімді грамматикалық ойын арқылы іске асыруға «Қазақ поэзиясының  

Хантәңірі» атанған Мағжан Жұмабаевтың мына бір өлең жолдары шабытыма жал 

бітіріп, күш-жігерімді мақсатқа жетуге шыңдады: 

Арыстандай айбатты, 

Жолбарыстай қайратты – 

Қырандай күштi қанатты. 

Мен жастарға сенемiн! 

Көздерiнде от ойнар, 

Сөздерiнде жалын бар, 

Жаннан қымбат оларға ар, 

Мен жастарға сенемiн! 

Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат 

кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады. Жастар – қоғамның қозғаушы күші. 

Бүгінгі жастар креативті пікірге ие. Қазір жастар арасында соңғы ақпараттық 

коммуникативтік  технологияларды пайдалану арқылы жобалар ұсынып жүргендері 

бар. Түрлі жаңа технологияның игіліктерін біліп, көріп жүрген де солар.Қазақта «Жас 

келсе – іске» деген сөз бар. Ақылды технология заманында ақыл да, тың идея да 



жастардан шығады. Ендеше, Жастар жылы – жастарға арналуы керек. 2019 жыл жалаң 

сөз, жаттанды дүниеге құрылмай, жастардың нақты түйткілдерін шешетін жыл 

болғай! 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

 

1. https://e-history.kz/kz/contents/view/6807 

2. https://informburo.kz/kaz/latyn-lpbi-boyynsha-zhaa-ns.. 

3. https://turkystan.kz/article/72347- 

 

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУ — ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Нұрғалиева Тоғжан Талғатқызы 

ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық  

колледжі" КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

Аннотация. Бұл мақалада қазіргі заман талабаына сай білім беру  қағидаттары 

мен технологиялары қарастырылып, талданған. Жаңа ақпараттық технологиялар 

қарастырылады. Интеграцияланбаған ақпараттық кеңістікке тән кемшіліктер 

байқалады. Ақпараттық ресурстарды біріктіру тұжырымдамасы тұжырымдалған, 

мұндай интеграцияның артықшылықтары көрсетілген.  Қазіргі кезде оқытудың қазіргі 

заманғы педагогикалық технологияларын пайдалана алу жағы қарастырылған. 

Түйінді сөздер: инновация, дидактикалық бірлікті ірілендіру, ақпараттық 

жүйелер, ассоциация, проблемалы оқыту,модуль,дәстүрлі технология , жекелеп оқыту 

технологиясы 

 

 

«Ақпараттық-коммуникациялықтехнологиялар: Толықтырылған шынайылық, 

бұлтты есептеулер, қосымшалар, блокчейн» 

 

Білім беру жүйесінде заманауи технологияларды  

пайдалану — заман талабы 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8 – бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық және 

жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар жасау» – деп атап көрсеткендей, қазіргі кезеңде әрбір мұғалімнің 

https://e-history.kz/kz/contents/view/6807
https://informburo.kz/kaz/latyn-lpbi-boyynsha-zhaa-ns
https://turkystan.kz/article/72347-


алдына қойып отырған басты міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс – тәсілдерін үнемі 

жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық технологияны меңгеру. Ал білім беру 

жүйесінің алдындағы жаңа міндеттердің бірі инновациялық педагогикалық оқыту 

технологияларын пайдаланып білім сапасын арттыру. 

Қазіргі білім беру жүйесіндегі маңызды мәселелердің бірі - оқу үрдісіне жаңа 

инновациялық технологияларды енгізу, білім беруді ақпараттандыру болып табылады. 

Ақпараттық технологияларды сабақта қолданудың негізгі мақсаты: біртұтас білімдік 

ақпараттық ортаны құру, жаңа ақпараттық технологияны қолдану, әлемдік білім беру 

кеңістігімен сабақтастыру. Бұл турасында Қазақстан Республикасының Білім туралы 

Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті-ұлттық және жалпы адамзаттық 

құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 

қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар 

жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп көрсетілген. Осы 

тұжырым білім беру жүйесін ақпараттандырудың мақсаты болып табылады. Бұл өз 

кезегінде білім беру жүйесін инновациялық технологияларды пайдалану арқылы 

дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу - 

тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді. 

Осыған сәйкес сабақ үдерісінде жаңа ақпараттық және инновациялық 

технологияларды қолдана отырып сабақ өткізу, жан-жақты, білімді, өмір сүруге бейім, 

өзіндік ой толғамы бар, өзінің пікірін білдіруге және өзінің іс-әрекеті мен өмір сүріп 

отырған қоғам үшін жауапкершілігін түсінуге қабілетті, отбасындағы, қоғамдағы, 

еңбек ұжымындағы әлеуметтік ролін сезінетін, өздігінен дамуға ұмтылатын, бәсекеге 

қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру- бүгінгі ұстаздардың алдында тұрған міндет. 

Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз - білім беру ісінде ақпараттарды 

даярлап, оны білім алушыға беру процесі. Бұл процесті іске асыруда негізгі құрал 

компьютер болып табылады. Компьютер - білім беру ісіндегі бұрын шешімін таппай 

келген жаңа, тың дидактикалық мүмкіндіктерді шешуге мүмкіндік беретін зор құрал. 

Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі – бұл студенттерге өз 

бетімен немесе бірлескен түрде шығармашылық жұмыспен шұғылдануға, ізденуге, өз 

жұмысының нәтижесін көріп, өз өзіне сын көзбен қарауына мүмкіндік береді. Ол үшін 

оқытушы өткізетін сабағында студенттің сабаққа деген қызығушылығын арттырып, 

бүгінгі заман талабына сай білім беруі керек. Бұл мұғалімнен шығармашылық 

ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді. 

Жаңа ақпараттық технологияны сабақта пайдаланудың тиімділігі студенттердің 

еркін ойлауына мүмкіндік береді, ақыл - ойын дамытады, шығармашылық белсендігін 

арттырады, ұжымдық іс - әрекетке тәрбиелейді; жан - жақты ізденушілігін арттырады. 

Заманауи ақпараттық құралдармен және инновациялық әдістермен жұмыс істеу 

студенттерді ұқыптылыққа, нақтылыққа, берілген тапсырмалардың нәтижелі 



орындалуына, басты мәселеге назар аудара білуге, дұрыс шешім қабылдай алуға 

тәрбиелейді. 

Оқытудың инновациялық әдістері мен ақпараттық технологияларды пайдалану – 

педагогикалық іс- әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру негізінде оқыту 

үрдісін жетілдірудің бірден бір жолы. Компьютерлік желілерді, интернет жүйесін, 

электрондық оқулықтарды, мультимедиалық технологияларды, қашықтан оқыту 

технологиясын пайдалану оқу орындарында ақпаратты- коммуникациялық 

технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды. 

Әрбір мұғалімнің негізгі мақсаты - сабақ сапасын көтеру, түрін жетілдіру, 

студенттердің сабаққа деген қызығушылығын арттыру, олардың ізденуін, танымын 

қалыптастыру. Осы мақсатта информатика, математика, физика пәндерінен сабақ 

өткізуді әртүрлі әдістермен кіріктірілген сабақ ретінде жүргізуге болады. Оқу - тәрбие 

үрдісінің сабақта дұрыс жүргізілуі үшін әр алуан оқыту әдіс- тәсілдерінің тиімдісін 

таңдап алуға көп көңіл бөлу керек. 

Жаңа технология түрлерін сабақ үрдісінде пайдалану, оқушының 

шығармашылык, интеллектік қабілетінің дамуына, өз білімін өмірде пайдалана білу 

дағдыларының қалыптасуына әкеледі 

Жаңа технологияны қолдану мына кезеңдер арқылы іске асады: 

І кезең: оқып-үйрену; 

ІІ кезең: меңгеру; 

ІІІ кезең: өмірге ендіру; 

IV кезең: дамыту. 

1. Жаңа педагогикалық технология мақсаты – оқытуды ізгілендіруі, яғни оқу 

құралдары оқушылардың өздігінен танымдық іс-әрекетін жүргізе алатындай болуы 

керек. Жаңа педагогикалық технология түрлері өте көп. 

2. Ойын технологиясы. Педагогикалық ойындар технологиясы дегеніміз 

педагогикалық жұмысты ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің 

жиыны. Ойын түріндегі жұмыстар сабақ үстіндегі қолайлы деген жағдайларда пайда 

болып, оқушыларды қызықтырушы құрал ретінде қолданылады. 

3. Проблемалы оқыту технологиясы. Проблемалы оқыту – мұғалім басшылығы 

мен қиын мәселелерді туғызу және оқушылардың белсенді түрде өз беттерімен 

мәселелерді шешу. Қорытындысында олардың ойлау қабілеттері дамып, 

шығармашылық іскерліктері мен дағдылары қалыптасуына жағдай жасайды. 

4. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы 

Мақсат пен міндеттердің орындалуы мынадай ұзақ жоспарлар арқылы іске 

асады: 

–  ; 

– бірлестік қызмет; 

– көзқарасын талдау мен дәлелдеу түрінде қорғау. Бұл технология бойынша: 



– оқу үрдісінде қызығушылық артады; 

– оқушының өз бетімен білім алуына мүмкіндік беруі туады; 

– оқушының ақпараттық тіл байлығы жетіледі. 

5. Деңгейлік саралау технологиясы. Саралап оқыту технологиясы, оқыту 

процесінің белгілі бөлігін қамтып, ұйымдастырудың шешімдері, оны оқыту 

құралдарының жиынтығы түрінде көрінеді. Сыныпты, топтарды оқытуға әртүрлі 

қолайлы жағдай туғызуды қажет етеді; әдістемелік педагогикалық-психологиялық 

және ұйымдастыру-басқару шаралары біріктіріледі. 

Деңгейлеп оқыту технологиясының мақсаты: әрбір оқушы өзінің даму 

деңгейінде оқу материалын меңгергенін қамтамасыз етеді. 

1) Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін пайдалана отырып, білім 

алуына жағдай жасауға мүмкіндік береді; 

2) Деңгейлеп оқыту әр түрлі категориядағы балаларға, олармен саралай жұмыс 

істеуге мүмкіндік береді. 

3) Деңгейлеп-саралап оқыту құрылымында білімді игерудің бірнеше деңгейі 

қарастырылады: ең төменгі деңгей (базалық), бағдарламалық, күрделенген деңгей 

сондықтан әрбір оқушы меңгеруі тиіс. 

6. Жекелеп оқыту технологиясы. Жекелеп оқыту – оқу процесін 

ұйымдастырудың мына түрлері мен үлгілерін қарастырады. 

– мұғалім бір ғана оқушымен жұмыс істейді; 

– оқушы тек оқу құралдары мен өзара қатынаста (оқулықтар, компьютер, т.б) 

болады. Жекелік оқудың басты жетістігі баланың қабілетімен оқу қызметінің желісін 

әдісі мен мазмұнын өз қабілетіне қарай бейімдеуіне мүмкіндік береді. 

7. Топтық технология. Бұл сыныпта оқу жұмысын ұйымдастырудың үшінші 

және төртінші деңгейі. Бұндай жұмыс белгілі-бір тапсырманы бірлесіп шешуі үшін 

сыныпты уақытша топтарға бөлуді қажет етеді. Оқушылардың өзіндік ерекшеліктерін 

ескеріп, бірлесіп үйренуге мүмкіндік береді. 

8. Кезеңдеп оқыту технологиясы 

1. Мәдени кезек сөз – оқу процесінің екі негізгі бөлігі арасында кезексөз түрінде 

құрылады. 

Оқу-негізгі «таңдану нүктесі» айналасына орналасқан ішкі кезек сөзге 

негізделіп құрылады. 

2. Дидактикалық бірлікті ірілендіру (ДБІ) Әдістемелік құрылымның түзгіші 

негізіне мұғалім мен оқушы қызметін байланыстырушы ретінде математикалық 

жаттығу ұғымы алынған, әрі тұра, кері ұғымдары мен қағидалары бір кезде 

оқытылады. 

ДБІ технологиясының ашушы түзгіші – жаттығу – үшен сабақтардың бірінде 

қаралады: 

– қазіргі тапсырма;- кімге арналғандығы; 



– жинақтау. Технология мазмұнының басты ерекшелігі пән оқу 

материалдарының дәстүрлі дидактикалық құрылымын қайта құру. 

3. Ойлау қызметін кезеңдер бойынша қалыптастыру, мақсаттың бағытталу 

технологиясы – бағдарлық білім, шеберлік және дағдыны әсерлі меңгеру. Бұл 

технология әрбір оқушының жұмыстарды, әрбір қадамын мұғалімнің бақылауын 

қажет етеді. Сабақ меңгерудің барлық кезеңдерінде бақылап отыру – технологияның 

ең маңызды құраушыларының бірі болады. Ол оқушыны қателесуден сақтандыруға 

бағытталады. 

9. Жеке пәндік педагогикалық технология. 

1. Ерте және ыждағатты сауаттылыққа оқыту технологиясы. Технология 

мазмұны оқу процесі бала миының танымдық қуатын жан-жақты жандандыра отыра, 

қызметі мен қатынастары арқылы баланың табиғи ойлауына негізделген. 

2. Әсерлі сабақтар жүйесіне негізделген технология. 

Мақсаттық бағыттары: 

– қалыпты білім, шеберлік дағдыны меңгеру; 

– ойлау қызметіне математикалық тәсілдерді меңгеру; 

– қабілетті балаларды дамыту; 

10. Өзіндік дамыту технологиясы (М. Монтессори) Мақсаттық бағыты: 

– жан-жақты дамыту; 

– жекелікті тәрбиелеу; 

– бала санасында ойлау қызметі мен пәндер түзгіштерін біріктіру. 

Басты мақсаты – оқыту дағдысы: қолдағы ұсақ моторлар, есті дамыту. 

11. Дамыта оқыту технологиялары. 

1. Л.В. Занковтың дамыта оқу жүйесі. Оқыту қызметінің негізгі мотивациясы 

танымдық қызығушылық. Занков әдісі әртүрлі қызметтерге тарту, дискуссия, 

дидактикалық ойындарда оқытуда, пайдалану, сол сияқты есті, ойлауды, елестетуді, 

сөйлеуді байыту бағытындағы оқыту әдісі. 

2. Д.Элькони – В.Давыдовтардың дамыта оқыту технологиясы. Элькони – 

Давыдов техноло-гияларындағы дамыта оқыту ең алдымен оның мазмұны, теориялық 

білімге негізделе отырақұрылған. Білімнің теориялық негізі терең түрдегі 

жинақтаудан тұрады. Дәстүрлі технологиялардан өзгешелігі дамыта оқыту оқу 

қызметін басқаша бағалайды. Оқушының орындаған жұмыстары мен сапасы оқушыға 

білімнің жетімділігі мен қабілетінің жететіндігін мұғалімнің көзқарасы бойынша 

бағаланбай, оқушының өз мүмкіндігі тұрғысынан қаралады. 

3. Жеке бас шығармашылығын дамытуға бағытталған дамыта оқыту жүйесі. 

Іздену, ойлап табу қызметтері процестері оқытудың негізгі мазмүны болады. 

Дамыту мазмұны жақыннан орташаға, сонан кейін қашықтағы мақсаттық 

келешекке көшуден тұрады. 



Бұл технологияда ұжымдық жұмыс әдісі кеңінен қолданылады; ойға шабуыл, 

ұйымдастыру – қызмет ойыны, еркін шығармашылық пікірталасы 

12. Модульдік оқыту технологиясы. Модуль дегеніміз – қандайда бір жүйенің, 

ұғымның нақтылатын, біршама дербес бөлігі. 

Оқу модулі қайта жаңғыртушы оқу циклі ретінде үш құрылымды бөліктен 

тұрады. кіріспеден, сөйлесу бөлімінен және қорытынды бөлімнен тұрады. Әр оқушы 

оқу модулінде сағат саны әртүрлі болады. Бұл оқу бағдарламасы бойынша сол 

тақырыпқа, тақырыптар тобына немесе тарауға бөлінген сағат санына байланысты. 

Жаңа технологияны қолдануда оқушылардың пәнге деген қызығушылығын 

арттырып қана қоймай, үлкен ізденіспен, шығармашылыққа жетелеуге де болады. 

Нәтижесінде оқушы: 

Оқыту процесінде жаңа технологияларды қолдана отырып білімін шыңдайды; 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы оңтайландыру мен 

тиімділігін арттырудың маңызы өте зор. Осы технологияларды тиімді пайдалану 

арқылы әр мұғалім өз тәжірибесін жетілдіре түспек. 

К.Д.Ушинскийдің “Мұғалім — өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана 

мұғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады” – деген. Бұл 

“Ұстаз” атты ұлы сүрлеуге соқпағын салып жол тартқан көкірегі ояу, көзі ашық әрбір 

адамға берілген елеулі ескерту. Сабақты тартымды өткізіп, оқушылардың 

қызығушылығын арттыру үшін әр сабағымызды түрлендіріп отыру шарт. Ол үшін тек 

бір технологиямен шектеліп қалмай, әртүрлі технологияның элементтерін пайдалану 

қажет 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблеме применения информационно-

коммуникативных технологий при работе с студентами. 

Представлены возможности применения ИКТ, облачные вычисления и блокчейн на 

занятиях, а также положительные стороны использования данных технологий.  

 

Ключевые слова: Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), облачные 

вычисления и блокчейн. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

Информатизация современного общества и, в частности, образовательной 

деятельности характеризуются процессами совершенствования и массового 

распространения современных информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). В сфере образования эти технологии активно применяются для передачи 

информации и обеспечения взаимодействия учителя и обучаемого в современных 

системах открытого и дистанционного образования. Современный учитель должен не 

только обладать знаниями в области своего предмета, но и уметь применять ИКТ в 

своей профессиональной деятельности. 

Слово «технология» (от греч.) в самом общем понимании означает науку, 

совокупность методов и приемов обработки или переработки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, изделий и преобразования их в предметы потребления. В более 

узком смысле технология - это комплекс научных и инженерных знаний, 

реализованных в приемах труда, наборах материальных, технических, энергетических, 

трудовых факторов производства, способах их соединения для создания продукта или 

услуги, отвечающих определенным требованиям. Современное понимание этого слова 

включает применение научных и инженерных знаний для решения практических 

задач. В таком случае информационными и телекоммуникационными технологиями 

можно считать технологии, направленные на обработку и преобразование 

информации. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) - это обобщающее 

понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы и алгоритмы 

обработки информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются 



компьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением, и средства 

телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. [1] 

Информационные технологии можно классифицировать с различных точек зрения: 

- в зависимости от области решаемых задач; 

- в зависимости от предметной деятельности; 

- в зависимости от типа обрабатываемой информации; 

- в зависимости от типа пользовательского интерфейса; 

- в зависимости от степени взаимодействия и др. 

Информационно – коммуникативные технологии расширяют возможности 

преподавтеля для введения студенттов в увлекательный мир, где им предстоит 

самостоятельно добывать, анализировать, представлять и передавать другим 

информацию; эти технологии значительно повышают дидактические и личностно-

ориентированные параметры учебного процесса. 

Облачная технология  

В начале XXI века термин «облачные вычисления» стал употребляться 

применительно к возникшему тогда направлению SaaS (Software as a Service — 

«программное обеспечение как услуга»). Первопроходцем в этом отношении стал 

интернет-магазин Amazon, который выкрутился из сложной ситуации в период 

кризиса доткомов путем перевода своих дата-центров на решения Open Source. 

Облачная технология в терминах непрофессионала хранит все ваши данные и 

обеспечение доступа к ним через Интернет. Это означает, что вы не должны 

полагаться на материальные активы, как ваш жесткий диск, чтобы сохранить его. 

"Облако", как следует из названия, используется как метафора для роли Интернета в 

его процессе. 

При использовании Cloud, ваши данные хранятся на серверах поставщика услуг. 

Кроме того, можно создать отдельный банк данных для вашего использования и 

связать его с облачных вычислений, чтобы получить доступ к информации, где вы 

находитесь, когда вы хотите. Облачные вычисления CloudComputing – это новый 

сервис, который подразумевает удаленное использование средств обработки и 

хранения данных. С помощью «облачных» сервисов можно получить доступ к 

информационным ресурсам любого уровня и любой мощности, используя только 

подключение к Интернету и веб - браузер. [2] 



Сегодня «облачные» технологии находят активное применение во всех развитых 

странах, обеспечивая принципиально новые, экономически эффективные 

возможности для бизнеса, управления, образования и научных исследований. 

В связи с этим, вопросы изучения облачных технологий в настоящее время 

приобретает особенное значение. 

Наличие у одного человека нескольких компьютеров: на работе, дома, ноутбук, 

планшет, между которыми приходится постоянно переносить файлы, открывать и 

редактировать документы, думать о совместимости программного обеспечения; 

Ограниченный объем жесткого диска компьютера или флэш - карты; 

Необходимость иметь лицензию на программное обеспечение; 

Необходимость работать над одним документом нескольким людям одновременно. 

Например, совместные проекты, в которых каждый участник творческой группы 

отвечает за свой раздел - все эти проблемы можно решить с помощью облачных 

технологий, а, следовательно, можно говорить и об актуальности исследования в 

данной области. [3] 

Компании, занимающиеся предоставлением «облачных» сервисов  

o Amazon LCC  

o Google Salesforce.com, inc.  

o Rackspace US, Inc  

o GoGrid / ServePath LLC  

o Akamai Technologies 

Блокчейн 

Интерес к технологии блокчейна (blockchain) сегодня огромен. Она переживает 

настоящий бум: только за первые пять дней февраля 2016 г. сумма инвестиций в 

стартап-проекты, связанные с этой технологией, составила порядка $72 млн. 

Вкладываются даже такие организации, которые еще недавно трудно было 

представить среди инвесторов. Так, в январе о готовности инвестировать в стартапы, 

занимающиеся блокчейном, объявил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). 

Блокчейн — это технология, при которой данные обо всех совершаемых транзакциях 

хранятся в единой системе в виде отдельных блоков и удостоверяются цифровой 

подписью, защищающей от взлома. База данных в системе — распределенная между 

всеми участниками, то есть без какого-либо централизованного управления и 

контроля. Это делает ее, по мнению создателей, наиболее независимой, безопасной и 

устойчивой к коррупции. 



В блокчейне используются токены — невзаимозаменяемые, уникальные сущности, — 

а также смарт-контракты — алгоритмы для формирования, контроля и 

предоставления информации о владении чем-либо (например, криптовалютой). 

Первый блок был сгенерирован в 2009 году, а сегодня в мире существует более 2 тыс. 

разных систем блокчейна. 

Одна из последних модификаций — технология NFT, которую применяют для 

продажи произведений искусства, музыкальных треков и других видов 

интеллектуальной собственности. Каждому изображению, видео или аудио 

присваивается уникальный цифровой сертификат, который можно купить, чтобы 

стать владельцем произведения. NFT можно перепродавать, зарабатывая на этом, как 

на физических предметах искусства. 

Криптовалюта — полностью цифровая валюта, созданная по технологии блокчейна, 

которая используется для виртуального обмена и платежей. Она не зависит от банков 

или других финансовых структур. Для ее защиты, обмена и контроля операций 

применяют специальные методы шифрования. 

Технологии блокчейна в ближайшем будущем могут привести к появлению 

полностью автономной финансовой системы, которая не будет зависеть от 

государственных и международных финансовых институтов. Возможно, возникнет 

даже что-то вроде цифрового государства или виртуальной вселенной, со своими 

внутренними рынками и законами. [4] 
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Аннотация. В данном докладе  проанализированы и рассмотрены 

эффективность функционирования экономики и управления, какую неотъемлемую 

роль занимает ИКТ в образований, о необходимости ИКТ в развитий страны на 

мировом рынке. Какие плюсы дает ИКТ непосредственно в образовательном 

процессе, как преполагает дальнейшее динамичное развитие отрасли, что и нужно и 

просто необходимо в настоящий момент.  

Ключевые слова. Информационные технологий, технологизация, компьютер, 

эффективность применения, методическая система,информационные ресурсы.  

Информационные и коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью 

образования в настоящий момент. Представить обучение без ИКТ, уже просто 

невозможно! Ни один человек умело распорядиться своими возможностями не 

сможет, без знаний, позволяющими ориентироваться в новом информационном 

пространстве. Время движется вперёд! Информации становится всё больше. Хранить, 

передавать эту информацию другому поколению, взаимодействовать с культурой без 

помощи компьютера уже нельзя. Роль ИКТ очень велика и значима для общества. 

Каждое учреждение, каждый дом обойтись без этого не могут. Компьютер – верный 

друг и помощник в обучении. 

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс имеет два 

основных направления. 

Первое направление - компьютер включается в учебный процесс в качестве 

«поддерживающего» средства в рамках традиционных методов обучения. В этом 

случае компьютер выступает как средство интенсификации учебного процесса, его 

индивидуализации и частичной автоматизации рутинной работы учителя, связанной с 

учетом, контролем и оценкой знаний учащихся. 

Второе направление – это системный подход. Он представляет собой 

технологизацию учебного процесса. Оно приведет к изменению содержания обучения, 

пересмотру методов и форм обучения. 

Информационные технологии и компьютерные коммуникации (ИКТ) представляют 

большую важность для решения задач, стоящих перед современным образованием, то 

есть информатизация выступает как фактор модернизации всей системы образования. 

ИКТ обладают следующими дидактическими возможностями: 

 - представлять обучаемому информацию в различной форме: текст, графика, 

аудио, видео, анимация и т.д.; 

 - выдавать большой объем информации по частям, поэтому изучаемый материал 

- усваивается легче, чем материал учебников и статей; 

 - активизировать процессы восприятия, мышления, воображения и памяти; 

 мобилизовать внимание обучающегося; 

 - значительно снижать временные затраты преподавателя на контроль 

нормативных знаний; 

 - быть точным и объективным в оценке знаний; 

 - печатать, воспроизводить и комментировать информацию; 

 - выходить в мировое информационное сообщество; 

 - использовать мировые информационные ресурсы в учебных целях. 

К дидактическим функциям ИКТ относятся: 



- организация различного рода совместных исследовательских работ обучаемых 

(метод проектов, работу в малых группах и т.д.); 

- организация оперативных консультаций обучаемых из центров дистанционного 

обучения; 

- формирование у обучающихся коммуникативных навыков и культуры общения (что 

предполагает умение кратко и четко формулировать собственные мысли, терпимо 

относится к мнению собеседника, аргументировано доказывать свою точку зрения и 

уметь слушать и уважать мнение партнера); 

- формирование умения добывать информацию из различных источников и 

обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий. 

2. Успешность и эффективность применения ИКТ в преподавании 

общепрофессиональных предметов можно гарантировать только в том случае, 

- когда учитель в достаточной мере мотивирован на использование ИКТ, 

- владеет программными средствами, как общего, так и учебного назначения, 

- способен определить место ИКТ в методической системе преподавания учебного 

предмета; 

- ИКТ используются не как цель, а как педагогический инструмент, способствующий 

достижению цели урока, активизации познавательной деятельности учащихся 

Поэтому в настоящее время одной из наиболее актуальных задач системы 

непрерывного педагогического образования является необходимость формирования 

информационно-коммуникационной компетентности преподавателя, которая 

включает в себя: 

- совокупность знаний, навыков и умений, формируемых в процессе обучения и 

самообучения информатике и информационным технологиям, 

- способность к выполнению педагогической деятельности с помощью 

информационных технологий. 

и складывается из трех компонентов: 

• знать, 

• уметь пользоваться, 

• уметь применять в учебной деятельности. 

Использование ИКТ позволяет сделать каждый урок насыщенным и динамичным, 

организовать обучение с использованием дифференцированных и 

индивидуализированных форм на различных этапах урока и при его подготовке, а 

именно: 

1. На этапе подготовки к уроку 

· использование электронных и информационных ресурсов, оформление их на 

электронных или бумажных носителях; 

· создание УМК с помощью Интернет - ресурсов, базовых программ. 

2. При объяснении нового материала на уроке: 

· использование предметных коллекций, 

· использование динамических таблиц и схем, 

· применение интернет – ресурсов. 



3. На этапе закрепления пройденного материала фронтальные, групповые, 

индивидуальные и дифференцированные формы организации учебной деятельности 

учащихся. 

4. Для осуществления контроля знаний промежуточное или итоговое тестирование 

(фронтальное, групповое или индивидуальное). Тесты проводятся по двум вариантам: 

- в режиме on-line (на компьютере в интерактивном режиме, результат оценивается 

автоматически системой); 

- в режиме off-line (используется электронный или печатный вариант теста; оценку 

результатов осуществляет учитель с комментариями, работой над ошибками). 

Использование различных тестов и тестовых заданий для контроля и оценки 

образовательных результатов учащихся приобретает особую актуальность в связи с 

необходимостью подготовки выпускников. По опыту работы можно выделить 

следующие формы занятий, при которых работать в компьютерном классе наиболее 

эффективно: 

 диагностическое тестирование качества усвоения материала; 

 тренировочный режим для отработки элементарных умений и навыков после 

изучения темы; 

 обучающий режим при работе с отстающими учениками, у которых применение 

компьютера обычно значительно повышает интерес к процессу обучения; 

 режим самообучения; 

 режим графической иллюстрации изучаемого материала. 

3.Критерии оценки урока с использованием ИКТ: 

Психолого-педагогической теорией разработаны многочисленные схемы анализа 

урока, построенные на разных основаниях. Современный урок, в том числе с 

применением информационно-коммуникационных технологий, — это далеко не 

однообразная и единая структурно-содержательная схема. Для выбора схемы анализа 

такого урока необходимо учитывать современные критерии качества образованности 

учащихся, владеть умениями отбора и перестройки содержания изучаемых знаний, 

моделирования и конструирования условий и средств, поддерживающих и 

развивающих личностные структуры сознания учащихся, как основу их личностной 

самоорганизации. Самое главное — урок рассматривается сегодня не только как 

деятельность преподавателя, т.е. как форма обучения, но и как деятельность ученика, 

т.е. как форма учения. 

Анализ любого урока представляет собой комплексный подход, в котором 

психологический, педагогический, содержательный, методический и предметный 

аспекты тесно взаимосвязаны. Сам по себе анализ урока как процесс осознания и 

самопознания формирует у учителя аналитические способности, развивает интерес и 

определяет необходимость изучения проблем обучения и воспитания. Умение 

проводить наблюдения за сложными педагогическими явлениями, анализировать их, 

обобщать и делать научно обоснованные выводы, служит действенным средством 

совершенствования профессионально-педагогического мастерства. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить для проведения анализа и оценки 

урока с применением информационно-коммуникационных технологий следующую 

схему. 



Во-первых, анализируются методы деятельности учителя и ученика на всех этапах 

урока, на которых используются ИКТ. 

Во-вторых, анализируется деятельность преподавателя по следующим критериям: 

1. Методика использования ИКТ на этапах урока (применяется адаптированная 

методика использования средств ИКТ, применяется авторская методика 

использования средств ИКТ, используются электронные образовательные ресурсы как 

источник дополнительной информации по предмету). 

2. Методы использования средств ИКТ (выбранные методы использования средств 

ИКТ служат активизации познавательной деятельности учащихся, выбранные методы 

использования средств ИКТ способствуют решению дидактических задач урока, ИКТ 

используются не как цель, а как еще один педагогический инструмент, 

способствующий достижению цели урока). 

3. Организация учащихся при работе с использованием ИКТ (использование средств 

ИКТ повышает эффективность учебной деятельности учащихся, ИКТ используются 

как способ самоорганизации труда и самообразования учащихся, как способ 

расширения зоны индивидуальной активности учащихся, ИКТ дают возможность 

реализации личностно-ориентированного подхода в обучении). 

4. Соблюдение санитарно – гигиенических требований (соблюдаются технические 

требования к проведению урока с использованием компьютера, соблюдаются 

эргономические требования к проведению урока в компьютерном классе). 

 5. Влияние использования ИКТ на результативность обучения (использование 

средств ИКТ способствует достижению всех целей урока, использование средств ИКТ 

способствует эффективному закреплению материала, использование средств ИКТ 

способствует оперативному контролю знаний учащихся и повышению качества 

обучения). 

В-третьих, на основе, проведенного анализа, даются рекомендации и рецензия на 

урок: 

 - выполнение плана урока 

 - достижение целей урока 

 - как применение ИКТ способствует повышению эффективности и качества 

обучения 

 - какие изменения целесообразно внести при повторном проведении урока на 

эту же тему 

 - общее заключение об уроке 

Необходимо отметить, что систематический анализ учебных занятий, проведенных с 

применением ИКТ, и оформление материала в виде методических рекомендаций, 

позволяет разработать общую методику использования информационных технологий 

учебном процессе. 

Важнейшими проблемами остаются: 

1. Недостаточная разработанность методик по использованию ИКТ в конкретных 

учебных областях. Отсутствие инновационного взаимодействия педагогических и 

информационных технологий. 

2. Недостаточная разработанность использования ИКТ во внеклассной работе. 

3. Недостаточная материально-техническая база техникумов. 



4.Поиск эффективных путей решения этих сложных проблем обеспечит 

педагогическую целесообразность процесса информатизации образования. 

5. Задачи перед педагогическим коллективом в свете требований современного 

времени: 

6. Развитие информационной, исследовательской компетенции педагогов и студентов: 

· навыки работы с компьютером; 

· умение работать со словарями, энциклопедиями, справочниками; 

· умение самостоятельно изучать первоисточники; 

· умение определять объект и предмет исследования; 

· умение ставить цели, определять средства, формулировать задачи; 

· умение выявлять проблемы; 

· умение анализировать собранные материалы 

7. Повышение качества образования за счет эффективного использования 

современных педагогических технологий и ИКТ. 

8. Обеспечение доступа учителей, учащихся и родителей к информационным 

ресурсам. 

9. Использование компьютерных информационных технологий для преподавания 

различных предметов. 

Заключение Так как увеличивается скорость обмена информацией и появляется 

возможность проводить сложные математические расчеты за несколько секунд и 

многое другое. Информационные технологии это один из современных способов 

общения, главными преимуществами которого являются общедоступность. Используя 

информационные технологии можно с легкостью получить доступ к интересующей 

вас информации, а также пообщаться с живым человеком. С одной стороны это имеет 

отрицательный эффект, так как люди все меньше общаются «вживую», при 

непосредственном контакте, но с другой стороны позволят общаться с человеком, 

который находится на другом конце света, а это согласитесь, имеет огромное 

значение.  

Подведя итог можно сказать, что информационные технологии глубоко 

проникли в нашу жизнь и современное общество, которое не сможет в дальнейшем 

существовать без них 

хотелось бы отметить: «ИКТ – это настоящее, это будущее, это прошлое. 

Образование, да и вообще любая сфера жизни, будет изучена и достигнута, передана и 

усвоена, только с помощью информационных технологий. Поэтому изучать ИКТ 

просто необходимо»! ИКТ делают страну развитой, конкурентоспособной на мировом 

рынке.В заключение хочу отметить, что никакая машина не заменит труд 

преподавателя, но компьютер может сделать этот труд более эффективным, 

интересным и для студентов, и для учителя. 
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3D-ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ 

МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Айтмағанбетова Айдана Тлеуғабылқызы 

ШҚО Білім басқармасының «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық колледжі» КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

Аннотация: Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. ХХІ ғасыр білімділер 

ғасыры болмақ. Жаңа кезеңге бет бұру оңай емес. Ол үшін болашақ ұрпағын 

тәрбиелеу керек. Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде аддитивті технологиялар 

саласындағы құзыреттілікке ие мамандарға деген қажеттілік туындауда. 

Үшөлшемді компьютерлік графика - өте кең сала, ол машина жасауда, 

архитектурада, құрылыста, медицинада, археологияда, тренажерлар құруда, кино мен 

теледидарда қолданыс тапқан. Техниканы жетілдіру және 3D моделдермен жұмысты 

қарапайымдастыру арқылы үш өлшемді графика үйреншікті жазық 

бейнелерді ығыстыра отырып, өмірдің ажырамас бір бөлігіне айналары сөзсіз. Бүгінгі 

ақпараттандыру заманында студенттердің шығармашылық қабілетін дамыту мәселесі 

білім берудің ең жоғарғы мақсаттарының бірі болып отыр. 

Мақалада студенттерді оқыту үдерісінде 3D-технологияны қолдану 

мүмкіндіктері талқыланады. Негізгі құрылғылар 3D-принтер мен 3D-қалам 

қарастырылған. Оқу үдерісіндегі 3D-құрылғыларын пайдаланудың жетістіктері және 

олардың білім беру нәтижелері сипатталады.  

Түйінді сөздер: білім беру саласындағы 3D-технология, 3D модельдеу, 

аддитивті технология, 3D-принтер, 3D-қалам. 

 

Қазіргі заманғы қоғам жоғары технологиялардың пайда болуымен және адам 

өмірінің барлық салаларын қарқынды компьютерлендірумен сипатталады. Елбасының 



«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты жолдауында 

цифрлы технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге 

тиіс екеніміз айтылған. Сондай-ақ, 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, 

цифрлы қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын 

және басқа да перспективалы салаларды дамыту керектігі назарға алынған. Сондықтан 

қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, 

сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. XXI ғасырда қазіргі заманғы 

индустрияның көптеген салаларында революциялық жетістіктер «қосалқы өндіріс деп 

аталатындарға қарағанда (мысалы, дәстүрлі механикалық өңдеу) айырмашылығы бар, 

материалды дәйекті қолдану арқылы (әдетте, қабаттағы дәйекті қолдану арқылы) үш 

өлшемді компьютерлік модельдің күрделі пішінді бөлшектерін өндіріске арналған 

озық технологиялар классын жасады». Осыған байланысты жоғары білім берудің 

барлық салаларында мамандарды даярлауға жоғары талаптар қойылады, яғни оқу 

үдерісін ұйымдастыруға заманауи технологиялық және әдістемелік тәсілдерді ескере 

отырып, университеттің білім беру қызметін жаңғырту қажеттілігі туындайды: 

бакалавриат және магистратура бағдарламаларының негізгі білім беру 

бағдарламаларында 3D модельдеу курстарын енгізу; инновациялық қызметті 

ынталандыруға және жоғары оқу орындарының студенттері мен ғылыми-

педагогикалық ұжымының шығармашылық бастамасын көтеруге ықпал ететін 

бәсекеге қабілетті ғылыми және білім беру ортасын құру. Сонымен қатар жаңа 

технологияны меңгеру студенттердің  интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, 

рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбеттерінің қалыптасуына игі 

әсерін тигізіп, өзін-өзі дамытып, оқу- тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына 

көмектеседі [1].  

Білім беру саласындағы 3D технологиялары сізге көрнекі оқу құралдарын 

алуға, студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді, сондай-

ақ студенттердің оқу процесін қызықты және көрнекі етеді. 

Бүгінгі таңда білім беру саласында студенттерге тақырыпқа терең енуге 

мүмкіндік беретін 3D принтерлер кеңінен қолданылады. Модельдін компьютерлік 

нұсқасынан нақты объектіні басып шығару моделін жасау студенттерге модельдеудің 

шынайы үлгілерін меңгеруге, басып шығару технологиясы туралы білуге және т.б. 

мүмкіндік береді.Үш өлшемді үлкен бөлшектерді өзіміздің басымызда елестету 

қиын,ал модельді баспадан шығару арқылы студент оған түзетулер енгізе алады және 

өз жұмысын кемшіліктерін байқаса жақсартуға тырысады. Бұған қоса, жасаған 

жұмысты қолымызда ұстап көріп, сезіну әрқашан жағымды болып табылады [2]. 

3D басып шығару немесе аддитивті өнім дегеніміз – физикалық құралдың 

алдын ала жіберілген қатпарлы цифрлық 3D суреті немесе моделі арқылы жасау 

барысындағы үдеріс. Көз алдыңызға батон нанның бөлшектене дайындалып жатқанын 

елестетіңізші.  3D басып шығаруы өте күрделі өнімдерді жеңіл жабдықтармен жасап 

шығару әлеуетіне ие. Ерте ме, кеш пе  3D принтерлері арқылы материалдың көптеген 

түрлері пайдаланатын болады. Мәселен, пластик, алюминий, тот баспайтын құрыш, 

керамика, тіпті ең күрделі материал қорытпаларын да пайдаланып,  3D принтерлері 

бүкіл фабрика атқаратын жұмысты өз міндетіне алады.  3D басып шығару – жел 



трибунасынан бастап ойыншықтарға дейін өз алдына түрлі практикалық колданыстар 

нәтижелеріне ие. 

3D принтерлері заттарды ғана емес, адам «биопринтинг» (био басып шығару) 

көмегі арқылы адамның дене мүшелерін де жасап шығаратын уақыты келеді. 

Бұйымдарды басып шығару ақылға қонымды әрі түсінікті, ал ағза мүшелері болса, 

цифрлық 3D моделімен қатпарлана басып шығарылады. Ағза мүшелерін басып 

шығару үшін пайдаланылатын материалдардың әрине велосипедті басып шығаруға 

керек материалдан айырмашылығы зор. Сүйек жасау үшін көптеген мүмкіндігі 

жоғары материалдармен, мысалы, титан ұнтағымен эксперимент жасаауға болады.  3D 

басып шығару технологиясының жеке тұтыну қажеттілігін қанағаттандыру 

мәселесінде әлеуеті өте жоғары, ал адам үшін өз денесінен құнды ештеңе жоқ.   

Модельдер - оқу үрдісінде оқыту әдісі ретінде кеңінен қолданылады. Бұл 

кітапта жазылған модельдер туралы көрнекі идея алу мүмкіндігі. 

Үшөлшемді басып шығару арқылы әртүрлі оқыту әдістерін қолдануға болады. 

Мұғалім әр студенттін пәнге қатысты өз көзқарастарын біліп, алған біліміне түзету 

енгізе алады. 3D принтерлер оқу үрдісінде жақсы көмекші бола алады және оның 

келесі артықшылықтары бар: 

1. кез келген пішіннің өте үлкен үлгілерін басып шығару; 

2. модельдін прототипін басып шығару; 

3. геометриялық объектілерді басып шығару, яғни нақты модельдер 

бойынша математикалық формулаларды тестілеу; 

4. кейбір технологиялар қарапайым және интуитивті бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалануға мүмкіндік береді [3] . 

Қазіргі таңда 3Doodler қаламсаптарын қолдану танымал бола бастады. 3D 

қалам - қағазға емес, кеңістікте сурет салуға мүмкіндік беретін құрал. Бұл 3D 

модельдеу саласындағы технологиялық серпіліс болып табылады. 

Бірегей үш өлшемді қаламның салмағы 200 грамм шамасында, бұл керемет 

жеңілдікпен 3D кескіндерді жасауға мүмкіндік береді. Оның жұмысында ешқандай 

арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету және қосымша жабдықтар қажет емес, тек қуат 

көзін қажет етеді. Көптеген адамдар үшін 3Doodler қаламын пайдалануды үйрену 

үшін бірнеше сағат жеткілікті, сол себепті студенттер ешқандай қиындықсыз өз 

қиялдарындағы жаңа және де бірегей модельдерді сала алады. 

3D қаламның жұмыс істеу принципі қарапайым. Сия орнына пластикалық жіп 

қолданылады. 3D қалам пайдалануда зияны жоқ және улы емес, өйткені пластик 

ауамен әрекеттескен кезде дереу қатып қалады. ABS пластик жиі қолданылады, себебі 

оны ұзақ мерзімде қолдануға болады, тозуға төзімді, бірақ оның негізгі кемшілігі 

күйдірілген пластик пен шөгудің иісі болады. 

3Doodler қаламын қолдану аясы үлкен. Қалам білім беру жүйесінде модельдін 

прототипін жасау, геометрия, сызу сабақтарында мысал келтіруге, сурет салуға және 

т.б. көмектеседі, сондай-ақ балалардың көзқарастарын кеңейтеді, кеңістіктікте 

ойлауды және қолдың моторикасын дамытады. 

Біздің ойымызша, 3D технологиясы мектептерде де, жоғары оқу орындарында 

да оқу процесінің ажырамас бөлігі болуы керек. Бұл технология мына пәндер 

бойынша қолданылуы мүмкін: 



 География - 3D-модельдеу және жер шарын визуализациялау үшін; 

 Тарих - ежелгі археологиялық қазбада табылғандарды, тарихи оқиғаларды 

және т.б. модельдеу үшін; 

 Анатомия - дене мен органдардың жеке бөліктерін модельдеу үшін; 

 Биология және химия - толыққанды молекулярлық модельдер жасау, ДНҚ 

жолдарын, электрлік зарядты немесе атом құрылғысын анық көрсете білу. 

 Информатика, онда «Модельдеу және формализация» осы курстың ең 

маңызды бөлімі болып табылады. 

3D модельдеу қолданылатын салалардың тізімі ұсынылған тақырыптық 

алаңдармен аяқталмайды, бұл технологияның мүмкіндіктері шектеусіз. Оқу үрдісінде 

осы технологияны пайдаланудың басты артықшылығы студенттердің тақырыпқа 

деген қызығушылығын арттырады, өйткені ол өз қызметінің нәтижесі бойынша нақты 

өнімді алуға мүмкіндік береді. Студенттер өздерінің жұмыс нәтижесін бағалауға, 

қателіктерін талдау және түзету жұмысын жүргізе алады. 3D-технологиялар оқу 

үрдісін белсенді етуге, студенттердің шығармашылығын дамытуға және зерттеу 

жұмысына мүмкіндік береді [4]. 

Студенттердін жобалауға арналған қосымша технологияларға байланысты 

құзыреттілікті қалыптастыру 3D-принтерлерде 3D-модельдерді компьютерде 

модельдеуден бастап, 3D-принтерге шығаруға, өз қызметінің басқа бағыттарында 

технологиялық жабдықпен жұмыс істеу дағдысын қолдана отырып, прототиптеу 

үдерісімен танысуға мүмкіндік береді, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман 

болуына жол ашады. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, оқу үрдісіндегі 3D 

технологиясын пәндерде қолдану мынадай міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: 

графикалық жұмыстарды орындау уақытын айтарлықтай қысқартуға; жасалған 

үлгілерді өзгерту және әрі қарай түзетуге; техникалық объектілердің жобаланған 

үлгілерін сапалы құруға және қысқа мерзімдерде жобалық және жұмыс 

құжаттамаларын жасауға мүмкіндік береді. 
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Доклад на тему: ИКТ в дополнительной реальности. 

Аннотация 

Виртуальная реальность (с англ. Virtual Reality) – это смоделированная 

реальность, в которой создается иллюзия присутствия пользователя в искусственном 

мире, его взаимодействия с предметами и объектами этого мира с помощью органов 

чувств 

На протяжении всей жизни до сегодняшнего дня люди могли лишь мечтать о 

«волшебстве»: не выходя из дома оплачивать счета, из одной точки мира пообщаться 

с человеком из другого края земли, за минуту спланировать маршрут поездки и узнать 

сколько времени она займет. Теперь же в постиндустриальном обществе некоторое 

«волшебство» стало воплощаться в реальность не только в быту, но и в остальных 

сферах общественной жизни, в том числе и в образовании. Школьное образование уже 

претерпело множество изменений: в классах появились компьютеры, проекторы, 

меловые зеленые доски заменились электронными, вместо бумажного дневника 

появился электронный, стало возможным дистанционное обучение. 

 

Ключевые слова: триггер, 6D ai-окклюзия, реалистичное 3D-сканирование, 

браузеры, игровая индустрия. 

 

              Дополненная реальность — воспринимаемая смешанная реальность, 

создаваемая с помощью компьютера с использованием « дополненных» элементов 

воспринимаемой реальности, когда реальные объекты монтируются в поле 

восприятия.  

Среди наиболее распространенных примеров дополнения воспринимаемой 

реальности — параллельная лицевой цветная линия, показывающая нахождение 

ближайшего полевого игрока к воротам при телевизионном показе футбольных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


матчей, стрелки с указанием расстояния от места штрафного удара до ворот, 

«нарисованная» траектория полета шайбы во время хоккейного матча, смешение 

реальных и вымышленных объектов в кинофильмах и компьютерных или гаджетных 

играх и т. п.  

Предположительно, термин «дополненная реальность» был предложен 

исследователем корпорации Boeing Томом Коделом (англ. Tom Caudell) в 1990 году[2]. 

Том Кодел употреблял термин, описывая цифровые дисплеи, которые использовались 

при постройке самолётов. Сборщики носили с собой портативные компьютеры, могли 

видеть чертежи и инструкции с помощью шлемов, имеющих полупрозрачные 

дисплейные панели. 

Существует несколько определений дополненной реальности: исследователь 

Рональд Азума (англ. Ronald Azuma) в 1997 году определил её как систему, которая:  

1. совмещает виртуальное и реальное; 

2. взаимодействует в реальном времени; 

3. работает в 3D. 

 

В 1994 году Пол Милгром (англ. Paul Milgram) и Фумио Кисино (англ. Fumio 

Kishino) описали континуум «виртуальность-реальность» (англ. Milgram's Reality-

Virtuality Continuum) — пространство между реальностью и виртуальностью, между 

которыми расположены дополненная реальность (ближе к реальности) и дополненная 

виртуальность (ближе к виртуальности). Дополненная реальность — результат 

добавления к воспринимаемым как элементы реального мира мнимых объектов, 

обычно в качестве вспомогательной информации.  

Иногда в качестве синонимов используют термины «расширенная реальность», 

«улучшенная реальность», «обогащённая реальность», «увеличенная реальность». 

Такое использование названных терминов в общем случае неправильно, — термины 

«расширенная реальность», «увеличенная реальность», «обогащённая реальность» 

применимы лишь для обозначения определённых форм и аспектов практического 

применения дополненной реальности, тогда как применимость термина «улучшенная 

реальность» вовсе сомнительна.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 Распознавание объектов в реальном времени. Используется совмещение 

технологий AR и ML для помощи слабовидящим и слепым людям. При наведении 

смартфона на объект, приложение определяет его и воспроизводит название в звуке. 

 6D ai-окклюзия. Технология построения сетки окружающего пространства, 

в которой работают не только плоскости, но и глубинная карта окружения, благодаря 

который объекты в дополненной реальности могут вести себя относительно 

положения реальных объектов. 

 Реалистичное 3D-сканирование. 

 Проблемы в развитии дополненной реальности 

 «Как и у любой технологии, у AR и VR есть обратная сторона: пока их 

довольно тяжело использовать. От ношения AR-очков за целый день очень устают 

глаза, особенно это было заметно в ранних версиях устройств; кроме того человеку 

поступает значительно больше информации. Но в будущем люди к этому 

адаптируются — параллельно с развитием технологий», — говорит футуролог Роберт 

Скоубл. Другая проблема современной дополненной реальности — неудобство в 

использовании AR-очков из-за их громоздкого размера, а также высокая цена таких 

устройств. Очки же для широкой аудитории, которые дешевле и больше 

распространены (например, Google Glass) — маломощны, поэтому не могут 

выполнять множество функций. Подробнее с этим можно ознакомиться в данной 

статье. 

Мобильные технологии 

Существует множество программных продуктов для мобильных устройств, 

которые позволяют при помощи дополненной реальности получить необходимые 

сведения об окружении: браузеры дополненной реальности[10] и специализированные 

программы для отдельных сервисов, компаний или даже единственных моделей. Само 

распространение дополненной реальности и нарастающая известность технологии 

среди потребителей связаны с тем, что вычислительная мощность и набор датчиков в 

аппаратных платформах для смартфонов и планшетов-компьютеров позволяют 

производить наложение любых цифровых данных на получаемое в реальном времени 

со встроенных в устройства камер изображение. Часть решений в этой области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Glass
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-ReferenceA-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80


воплощается в виде нательных компьютеров (в том числе в качестве элементов умной 

одежды) для постоянного контакта со средой дополненной реальности.  

Корпорация Google работает над гарнитурой Project Glass (одна из первых 

попыток вывести дополненную реальность в потребительский сектор, 2013 год, 

заморожена разработка в 2015 году. Параллельно шла разработка платформы для 

дополненной реальности Tango, выпущена в 2016 году), а Vuzix — над Smart Glasses 

M100. Microsoft в 2016 году выпустила Hololens для бизнеса и профессионалов. В 

июне 2017 года Apple анонсировала платформу ARKit. Аналогичные разработки ведут 

другие крупные компании, включая Canon с AR-очками для профессиональных 

дизайнеров MREAL, а также многие начинающие компании.  

Медицина 

В современных лапароскопических операциях изображение на эндоскопе дополняется 

изображением, полученным во время интраоперативной ангиографии. Это позволяет 

хирургу точно знать, где находится опухоль внутри органа, и таким образом 

минимизировать потери здоровой ткани органа пациента во время операции по 

удалению опухоли. 

Военная техника 

Дисплей экспериментального космического аппарата X-38 с отметками, 

указывающими на характеристики посадочной площадки 

В современных боевых самолетах и вертолетах часто используется индикация 

на лобовом стекле или на шлеме пилота. Она позволяет пилоту получать наиболее 

важную информацию прямо на фоне наблюдаемой им обстановки, не отвлекаясь на 

основную приборную панел[13]. Это позволяет, например, сэкономить драгоценные 

секунды во время маневренного воздушного боя. Многие подобные системы 

позволяют осуществлять целеуказание путём поворота головы или движения глазных 

яблок.  

Технология дополненной реальности является мощным инструментом оптимизации 

3D-топологии хранилищ боеприпасов на местности с выбором совокупности 

боеприпасов в стеках и расстояний между ними на основе динамической 

визуализации зон рисков. Распространение информации о таких зонах позволит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Project_Glass
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tango_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vuzix
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_HoloLens
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ARKit&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Canon
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/X-38
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5


выбирать безопасные места дислокации и наименее рискованные маршруты 

передвижения подразделений в условиях угрозы взрыва хранилищ. Кроме того, на 

очках AR или соответствующих дисплеях могут отображаться сведения о состоянии и 

предыстории эксплуатации конкретных боеприпасов перед их отправкой в 

подразделения[15]. 

Игровая индустрия 

Существуют компьютерные игры, производящие обработку видеосигнала с 

камеры и накладывающие на изображение окружающего мира дополнительные 

элементы. Например, в 2004 году была выпущена игра для мобильных телефонов с 

названием Mosquitos, представлявшая собой обычный видео режим камеры, но с 

наложенными поверх, прицелом и комарами, растущими в размерах, от которых 

«отстреливался» игрок. Комары генерировались на большой площади, выходящей за 

пределы обзора камеры, поэтому нужно было встать в комнате, и крутить телефон 

вокруг себя, чтобы "отыскать" комаров. [16].  

В современном мире игры дополненной реальности получили широкое 

распространение на гаджетах, а также на игровых консолях. К середине 2016 года 

получила широчайшее распространение по миру и серьёзный общественный резонанс 

гаджетовая глобальная многопользовательская игра Pokémon Go[1] для интерактивной 

ловли покемонов в виртуально дополненном реальном мире — на реальных объектах 

по всей территории планеты. Американец Абхишек Сингх (англ. Abhishek Singh) 

перенёс в дополненную реальность целый уровень из Super Mario Bros. Также 

разработчики перенесли Minecraft в дополненную реальность[1].  

Полиграфия 

Дополненная реальность активно используется в печатной продукции благодаря 

распространению так называемых браузеров дополненной реальности[10] — в 

частности, Wikitude, JuliviAR, Layar, blippAR, ViliPhoto и других. В газеты, буклеты, 

проспекты, журналы и даже географические карты[17] помещаются изображения, 

служащие метками для последующей визуализации цифровых объектов. В роли 

дополняющей информации может выступать текст, изображения, видео, звук или 

трёхмерные объекты[18], статичные или анимированные — фактически, абсолютно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-AI-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosquitos_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Go
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Go
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros
https://ru.wikipedia.org/wiki/Minecraft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-lenta2017-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-ReferenceA-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-18


любые цифровые данные. С помощью специальных программ-браузеров, 

установленных на планшеты и смартфоны, пользователи сканируют метки, получая 

доступ к дополнительному контенту.  

В периодике дополненная реальность чаще всего используется для 

визуализации рекламы, в качестве привлекающего внимание аудитории 

маркетингового инструмента. Однако встречаются проекты, направленные на 

решение социальных задач: показательным примером здесь выступает инициатива 

японской газеты Tokyo Shimbun, тексты которой при помощи мобильных устройств 

адаптируются для детского восприятия, что направлено на создание общего 

информационного поля у детей и их родителей и укрепление связей в семье [19].  

Анимированная дополненная реальность получила распространение в 

дошкольной обучающей литературе.  

Ссылки на литературу  

1. https://www.rbc.ru/trends/industry/5db179279a79472d7aa9e58a 

2. https://te-st.ru/2018/10/30/responsible-design-in-vr-ar-project/ 

3. http://3dday.ru/services/dopolnennaya-realnost/ 

4. https://2018.edcrunch.ru/news/dopolnennaya-i-virtualnaya-realnost/ 

5. https://mel.fm/shkola_budushchego/2406517-vr_education 

6. https://www.kp.ru/putevoditel/tekhnologii/dopolnennaya-realnost/ 

7. https://habr.com/ru/post/419437/ 

Список литературы 

1. Гурова Т.И., Заболотникова В.С. Интеллектуальные информационные 

системы образования / Профессиональное развитие педагогических кадров в 

условиях обновления образования: Сборник материалов VIII Городской 

научно-практической конференции. М.: ООО «А-Приор»,  2017. С.  99. 

2. Ярмухаметова И.В. Использование VR и AR технологий в обучении / 

Сборник статей и тезисов студенческой открытой конференции. М, 2020 

3. Яковлев Б. С., Пустов С. И. Классификация и перспективные направления 

использования технологии дополненной реальности // Известия Тульского 

государственного университета. Технические науки. — 2013. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-19
https://www.rbc.ru/trends/industry/5db179279a79472d7aa9e58a
https://te-st.ru/2018/10/30/responsible-design-in-vr-ar-project/
http://3dday.ru/services/dopolnennaya-realnost/
https://2018.edcrunch.ru/news/dopolnennaya-i-virtualnaya-realnost/
https://mel.fm/shkola_budushchego/2406517-vr_education
https://www.kp.ru/putevoditel/tekhnologii/dopolnennaya-realnost/
https://habr.com/ru/post/419437/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29212279
https://elibrary.ru/item.asp?id=29212279


4. Котельева А.В., Барсов В.В. Проблемы и перспективы дополненной 

реальности. // Информационные системы и технологии: фундаментальные и 

прикладные исследования.. — 2017. — Т. 1, № 1. — С. 454-457. 
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Аннотация. Prezi бағдарламасын білім беру мазмұнын жаңарту ресурсы ретінде 

қолдану тәсілдерімен және бағдарламаның артықшылығын көрсете отырып, 

бағдарламаның мүмкіндіктерімен таныстыру. Күнделікті қарапайым презентациядан 

оның үлкен айырмашылығын көрсету. 

Түйінді сөздер: Prezi бағдаламасында презентация жасау, нәтиже алуға және 

уақытты үнемдеуге дағдыландыру, өз білімін пайдалану, өз көзқарасын білдіру, 

шешім қабылдау және ол үшін жауапты болу 

 

 

     Жаңа технология – сапалы білім кепілі. 

«Халық пен халықты теңестіретін - білім» 

 - деп қазақтың абызы Мұхтар Әуезов айтқандай, білім бәсекесіне бейім шәкірт 

тәрбиелеу – біздің өмірлік мақсатымыз. Осы орайда Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және 

азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 

қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар 

жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім берудегі ақпараттандыру, 

халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп білім беру жүйесін 

одан әрі дамыту міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін әрбір оқушының 

ізденісі, жаңа тәжірибе, жаңа қарым – қатынасқа өту қажеттігі туындайды. 

Қазіргі мұғалімдердің алдында тұрған басты міндет- оқушылардың 

шығармашылық, танымдық білім дағдыларын қалыптастыру. Бүгінгі таңда жас 

ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі -жаңа технология негіздері болып табылады. 

Сонымен бірге өскелең ұрпақтың ақпарат құралдарымен жұмыстана білуіне назар 



аударған жөн. Оқушының жұмысын активтендіру негізінде педагогикалық 

технологияларының бірі ретінде сабақ барысында Prezi бағдарламасын білім беру 

мазмұнын жаңарту мақсатында қолдану. 

Оқытуда мультимедиялық құралдарды пайдалану тимділігі орасан зор. Сондықтан 

мүмкіндіме қарай сабақта ақпараттық құралдарды жиі қолданамын. Ақпараттық 

технологиялардың ішіндегі мультемедиялық құралдарда сабақ кезеңдерінде 

пайдалану кезіндегі бұл құралдардың тиімді тұстарын атап көрсетсек, олар:  

- Оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын оятады;  

- Танымдық қабілетін қалыптастырады; 

- Этнопедагогикалық тәрбие береді; 

- Оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды;  

- Оқушының уақытын үнемдейді; 

- Оқулықтан тыс, қосымша мәліметтер береді;  

Жаңа технологияларды меңгеру оқушының зияткерлік, кәсіптік, адамгершілік, 

рухани, азаматттық және де басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі 

әсерін тигізеді, өзін – өзі дамытып, оқу – тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына 

көмектеседі. Бүгінгі баяндамамда таныстырғалы отырған бағдарлама қай жағынан 

алсақ та өте қызықты. Ең тиімдісі бағдарламамен жұмыс істеу үшін, оған арнайы 

орнатудың қажеті жоқ. Ол үшін алдымен интернетке кіріп сол сайтқа  өзіміздің аты - 

жөніміз арқылы тіркелеміз. Оның қызықтылығы бағдарлама презентация сияқты 

слайдтардан құралмайды. Бағдарлама бір  ғана слайдтан тұрады, оны path деп атайды. 

Бір паздың үстіне өзімізге керекті ақпаратымызды қойып, оны зум арқылы 

жақындатып, алыстатып көре аламыз. Паздың үстіне әртүрлі суреттермен видеоларды 

да жүктеп қоюға болады. Прези жүріп тұру үшін оның уақытын қойып, музыкамен 

ойнатуға болады. Президің әртүрлі эскиздері бар, оның ішінде ЗD эскиздері де 

берілген. Бағдарламамызды жасап бітіргеннен кейін интернет желісінен жүктеп алып, 

кез- келген компьютерде көрсете аламыз. Бағдарламаның бір жақсысы оған арнайы 

бағдарламаны орнатудың қажеті жоқ. 

Бүгінгі баяндамамда таныстырғалы отырған бағдарлама қай жағынан алсақ та 

өте қызықты. Ең тиімдісі бағдарламамен жұмыс істеу үшін, оған арнайы орнатудың 

қажеті жоқ. Ол үшін алдымен интернетке кіріп сол сайтқа  өзіміздің аты - жөніміз 

арқылы тіркелеміз.Паздың үстіне әртүрлі суреттермен видеоларды да жүктеп қоюға 

болады. Прези жүріп тұру үшін оның уақытын қойып, музыкамен ойнатуға болады. 

Президің әртүрлі эскиздері бар, оның ішінде ЗD эскиздері де берілген. 

Бағдарламамызды жасап бітіргеннен кейін интернет желісінен жүктеп алып, кез- 

келген компьютерде көрсете аламыз. Бағдарламаның бір жақсысы оған арнайы 

бағдарламаны орнатудың қажеті жоқ. 

Prezi.com — бұл веб-сервис, осы веб сервистің көмегімен сызықтық емес 

құрылыммен мультимедиялық интерактивті презентацияларды құруға болады. Веб-

сервисте мультимедиялық материалды өңдеу үшін Prezi.com сайтында тіркеуден өту 

керек. Тіркелген соң, презентациялық үлгінің біреуі таңдалып, материал өңделеді. 

Таңдау беті келесідей кескіннен тұрады. Оның қызықтылығы бағдарлама презентация 

сияқты слайдтардан құралмайды. Бағдарлама бір  ғана слайдтан тұрады, оны path деп 



атайды. Бір паздың үстіне өзімізге керекті ақпаратымызды қойып, оны зум арқылы 

жақындатып, алыстатып көре аламыз. 

Оқушыларға білім беруде жаңашыл технологияларын қолдану инновациялық 

бағытта жұмыс жасау заман ағымына сай талап етілуде. Оқу үрдісінде осындай 

жаңарған озық тәжірибелерді белсенді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары 

айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Бүгінде қоғамның жеке тұлғалы, дамыған 

адамын тәрбиелейтін маманға өзінің үздіксіз шығармашылық ізденуі, оқытуда жаңа 

педагогикалық технологиялар мен инновациялық әдіс-тәсілдерді меңгеруі, кәсіби 

құзырлығының жоғары деңгейде болуы қажет. Қазіргі кезде белгілі бір білім 

көлемімен қамтамасыз ету жеткіліксіз. Оқушыны білім алуға, оқуға, үйретуге көп мән 

берілуі тиіс. 

Еліміздің болашақ жастарына заман талабына сай білім беру – бүгінгі күннің басты 

талабы. Осы талапты орындау мақсатында ұстаздарға жүктелер міндет орасан зор. 
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Кіріспе 

 Қазіргі уақытта Қазақстанда  жаңа ақпараттық технологияларды кеңінен 

қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және компьютерлік  желі арқылы 

жаңа әдістерді  пайдалану кеңейтіліп келеді. Жаңа ақпараттық технологияларды  

нарықта қолданудың ең маңызды факторы,  негізгі қозғаушы күші — адам, сол 

себепті нарықтың негізгі принциптері іске асырылуы тиіс. Осыған байланысты 

адамның шығармашылық потенциалын дамыту  үшін қажетті жағдай жасалуы тиіс. 

ХХІ ғасырда ақпарат жүйелерінің өркендеп, ғарыштап  дамып келе жатқанын 

білеміз, өнеркәсіп және ортаның дамуының негізгі құралы болып ақпараттық 

ресурстар табылады. Үнемі қарқынды өсу үстіндегі және жылдам төзу мүмкіндігіндегі 

заманауи ақпараттық технологиялар жекелеген корпорациялар, сондай-ақ қоғамдағы 

еңбекті ұйымдастыру, еңбекпен қамтудың жаңа формалары үшін үлкен мүмкіндіктер 

ашады. Мұндай мүмкіндіктерді жаңадан енгізу адам өмірінің барлық салаларына, 

отбасына, білімге, жұмысқа, адамзат қоғамының географиялық шекараларындағы 

барлық салаларға әсер етуде. Бүгінгі таңда ақпараттық технологиялар еңбек 

өнімділігін, өндіріс көлемін, инвестициялар мен еңбекпен қамту арасында өзара 

байланыстарды беріктендіруде елеулі үлес қоса алады. Желі бойынша таратылып 

отырған қызметтердің жаңа түрлері көптеген жұмыс орындарын ашуға қабілетті, 

мұны соңғы кездегі тәжірбиелер растап отыр. 



1980 – жылдардың басына дейін ақпараттық технологияларды үлкен ЭЕМ-дер 

ұсынған болатын және корпоративті «пирамидалардың» тең жартысының 

қажеттіліктерін қанағаттандырған. Себебі күші өте жоғары болғандықтан, басқару 

тапсырмаларын шектеуді автоматтандыру мүмкін емес болатын. Адамдарды 

ауыстыратын машиналарды қолдану негізінде, қол еңбегін автоматтандырумен 

салыстыруға болатын. «Статистикаға байланысты, әлемде 1960 жылдан 1980 жылдар 

аралығында ақпаратты өңдеумен байланысын сол кездегі жұмыс істеп тұрған немесе 

потенциалды жұмыс орындарының 12 млн.нан астамы дәстүрлі ЭЕМ-ді қолданып 

автоматтандырылған.Административті иерархияның төменгі деңгейлеріндегі жұмыс 

орындарын автоматтандыру сол кезде кәсіпорындар көлемін кішірейтіп, еңбекті 

ұйымдастырудың жалпы моделінде түбегейлі өзгерістер болдырмады. Ол кезде 

ақпараттық технологиялар қалыпты әлеуметтік – экономикалық дамуға әсер 

етпейтіндей көрінеді. Керісінше ақпараттық технологияның еңбек өнімділігін 

жоғарылатуға тұтынушылық қажеттілік моделін қалыптастыруға (жаңа тауарлар мен 

қызметтерге бағытталған), ақпараттық технологиялар саласында жаңа жұмыс 

орындарын құруға әсері оншалықты елеулі болған жоқ» 

 

Кілттік сөздер: бағдарламалау, экономика, Қазақстан болашағы, дамудығы үлес, 

электроника, байланыс, ғылым, инфрақұрылым 

 

Бағдарламалау қазіргі әлемде маңызды орындардың бірін алады.  

Ол — бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге бағытталған қызмет саласы, өз 

кезегінде адам тұрмысын, өнеркәсіптік қызметті, қызмет көрсету са-ласын және 

технологиялық прогресті жақсартуға және жеңілдетуге бағытталған.Қазіргі 

индустриялық қоғамның орнына жаңа — ақпараттық қоғам келеді. Дәл осы ақпарат 

жақын болашақта табысты еңбектің, өмірдің және кез келген қызметтің басты кепілі 

болады. Бизнесмен, жарнама жасаушы не-месе ауыл шаруашылығы қызметкері және 

т. б. әрдайым ақпаратты меңгеруі тиіс: үлкен пайда табу, тиімді жарнамалық 

науқанды ұйымдастыру, жиналған өнімді қайда және қашан сату. Дәл осы 

бағдарламашылар адамдарды қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді, әр түрлі 

мақсаттарға арналған бағдарламалар жасайды. Бағдарламашы мамандығы жарнамаға 

мұқтаж емес. Оның артықшылығы, ең алдымен оның өзектілігі. Жұмыс процесін 

оңтайландыру қажет компьютерлер бар жерде, адамның жұмысын жеңілдетіп, 

бизнестің тиімділігін арттыра отырып, — дейді бағдарламашылар. Бағдарламалық  

қамтамасыз етуді әзірлеушын мәнінде ауқымды қызмет салаларының бірі. 

Халықаралық стандарттарға, жаңа өнімдер мен технологиялардың таралуының 

жеңілдігі мен жылдамдығының арқасында бағдарламалау өндірістің басқа түрлерін 

артта қалдырады.Бағдарламалау қарқынды дамып келе жатқан аймақ болып 

табылады, сондықтан программист технологияның ағымдағы жағдайына тез 

бейімделіп, жаңа технология-ларды үнемі үйренуі тиіс. Әйтпесе, бірнеше жылдан 

кейін маман ретінде оның құндылығы айтарлықтай төмен болады. 

Программист қолданылатын технологиялардың мүмкіндіктерін және олардың 

әрбір нақты жағдай үшін пайдалану тиімділігін объективті бағалай білуі тиіс.Бүгінде 

ІТ-мамандықтарға қарағанда өзекті мамандықтар табу қиын: жүйелік әкімшілер, 



ақпараттық қа-уіпсіздік бойынша мамандар, бағдарламашылар және басқа да көптеген 

қазіргі таңда сұранысқа ие.Бүгін бағдарламалау өте қарқынды дамып келе жатқан 

аймақ. Егер адам жұмыс істеу үшін бағдарламашы мамандығын таңдаған болса, ол 

өзгерістерге тез бейімделіп, әрқашан жаңалықты үйренуге тура келеді. Программист-

бұл есептеу техникасы, не қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз ету, не 

өндірістік немесе басқа проце-стерді автоматтандыру саласында жұмыс істейтін 

маман.Бағдарламалау біздің өміріміздің барлық салаларында талап етілетін, соның 

салдарынан оның практикалық пай-дасы күмәндануы екіталай.Бірінші кезекте, 

бағдарламалау негізінен әрбір заманауи адам уақыт өткізетін қазіргі заманғы 

виртуалды әлемге өмір сүруге мүмкіндік береді. Форумдар, әлеуметтік желілер және 

т.  б  — осының бәрі тек қана кәсіби бағдарламашылар көмегімен қолдау 

көрсетеді.Қазіргі уақытта компьютерлер өте кең тараған, бұл қазіргі заманғы 

экономикада, тауарды өндіру кезеңінен бастап, оны сатуға дейін барлық жерде 

қолданылады. Компьютерлер мен мамандандырылған бағдарламаларды пайдаланбай-

ақ, мұның бәрі қалай жұмыс істей алатынын елестету қиын. 

Белгілі болғандай, бағдарламалау — ауыр ақыл-ой ең-бегі. Біздің, тез дамып 

келе жатқан әлем жағдайында, дәл осы ақыл-ой еңбегі адамның қоғамдағы орнын 

анықтайды. 

Бағдарламалау-өте шығармашылық жұмыс: бір мәсе-лені әртүрлі тәсілдермен 

шешуге болады. Сонымен қатар, Бағдарламашы мамандығы қызықты, әсіресе, егер ол 

мақ-сатқа жетсе ғана емес, оны өзі қоятын болса. Ақпараттық Индустрия 

жұмысшысын кез келген адамнан жасауға болады. Әркім дәм бойынша тапсырма 

табады.Бағдарламашыда әрдайым мансапта өсу мүмкіндігі бар. 

Қазіргі заманда жеке адам, шағын кәсіпорын немесе ірі компания болсын, ашық 

экономика жағдайында өз қызметін әлемдік жетістіктермен салыстыруға мәжбүр. 

Сон-дықтан, бүгінгі таңда программист ретінде сұранысқа ие мамандық болып 

табылады: бағдарламалау дағдылары жоғары сұранысқа ие, программист лауазымы 

жақсы төленеді. Тіпті IT-әлемнен тыс, кем дегенде бір бағдарламалау тілін білу-

түйіндеме. 

Программист өзінің ой-өрісін және ойлау деңгейін дамытуы қажет. Көп нәрсе 

адамның жеке қасиеттеріне байланысты, бірақ нағыз кәсіпқой болу үшін көп жұмыс 

істеу керек. Бағдарламашыда қызықты және перспективалы салалардың үлкен 

таңдауы бар. Олар күрделі, қызықты, сұранысқа ие және өте жақсы 

төленетін.Күнделікті өмірде программист мамандығының мәнін жете бағаламау қиын. 

Бұл қызмет түрі қазіргі заманда өте қажетті сала болып келеді, бұл мамандыққа деген 

сұраныс үнемі артып келеді. Бүгінде компьютерлік анимация және графика сияқты 

бағдарламалаумен аралас мамандықтарға сұраныс артуда. Сондай — ақ, 

бағдарламашылар сияқты компьютерлік аппараттық қамтамасыз етуді әзірлеушілер 

қажет болады, өйткені деректерді сақтау мәселесі әлі де өзекті болады-кішкентай 

физикалық көлемдерде аппа-раты үлкен массивтерін сақтаудың тиімді тәсілдерін 

іздеу. 

Бағдарламалау  —  бұл тез дамып келе жатқан сала болғандықтан, 

бағдарламашы қазіргі технологияға тез бейімделіп, жаңа технологияларды үнемі 

үйреніп отыруы керек. Сондықтан, өздігінен білім алу — бағдарламашының негізгі 



дағдылардың бірі. Әйтпесе, бірнеше жылдан кейін оның маман ретіндегі бағасы 

айтарлықтай төмендейді. Және де бағдарламашы ағылшын тілін білуі өте маңызды. 

Себебі информатика мен ағылншын тілі бір бірмен өте тығыз байланысты, яғни 

көптеген терминдер ағылшын тілінде қолданылады. Тағы бір бағдарламашы үшін 

үлкен қасиет ол-жауапкершілік. Бағдарламашы өзінің орындап жатқан жұмысына 

жауапкершілікпен және төзімділікпен қарай білу керек.Жоғарыда айтылғандай, 

бағдарламашы өте пайдалы кәсіп. Алайда, бағдарламашылар қанша табыс табады 

деген сұрақ көпшілікті қызықтырады. Жалақы маманның деңгейіне, сондай-ақ қайда, 

қалай жұмыс істейтініне байланысты. Үлкен қалаларда бағдарламашылар жақсы 

фирмаларда жұмыс істейді, ал шағын қалаларға келетін болсақ, жалақы аз, бірақ олар 

өмір сүру деңгейіне сәйкес келеді. 

Жұмыс орнын таңдағанда, бағдарламалаудың компанияда қаншалықты 

маңызды болатынына назар аудару керек, бұл болашақта бағдарламашының алатын 

дәреже-сіне әсер етеді.IT бөлімінің бастығы болу үшін сіз мықты мінезге ие болуыңыз 

керек, өзіңіз туралы дұрыс шешім қабылдай алуыңыз, оларды қолдай білуіңіз керек, 

сонымен қатар шыдамды және мақсатты болуыңыз керек. Осы қасиет-тердің бәрі 

мансап сатысында алға жылжуға және бірінші дәрежелі бағдарламашы болуға 

көмектеседі.Енді бағдарламалау мамандығының шығу тарихына тоқталайық. 

Бағдарламалаудың кәсіп түрі ретінде әсіресе, кәсіби қызмет ретінде пайда болуы 

әлдеқайда қиындау болған. Бағдарламаланатын құрылғылардың алғашқы ана-логтары 

музыкалық қорап және баррель орган болды және бағдарлама айналмалы білікке 

жазылды. Алғашқы бағдарламаланатын есептеу құрылғысы аналитикалық қозғал-

тқышты Чарльз Барб әзірледі (бірақ оны тұрғыза алмаған). 

1843 жылдың 19 шілдесінде ұлы ағылшын ақыны Джордж Байронның қызы Ада 

Августа Лавлейс адамзат тарихындағы алғашқы бағдарламаны аналитикалық 

машинаға жазған деп саналады. Бұл бағдарлама қозғалатын сұйықтықтың сақталу 

заңын білдіретін Бернулли тең-деуін шешті. Оның алғашқы және жалғыз ғылыми 

жұмысында Ада Ловеласс көптеген сұрақтарды қарастырды. Ол бірқатар жалпы ойлар 

(жұмыс жасайтын жад ұяшықтарын сақтау принципі, қайталану формулаларының 

циклдік есептеу процестерімен байланысы) білдіретін қазіргі бағдарламалау үшін 

өзінің маңыздылығын сақтап қалды.  

Бабельдің материалдары мен Лавлейс түсініктемелерінде 1950 жылдары 

қолданылған ішкі топтама және кіші кітапханалар, командалық өзгертулер және 

индекс регистрі сияқты ұғымдар келтірілген. Алайда, Ада Лавлейс жазған 

бағдарламалар ешқашан іске қосылмаған.Лавелестің графикасы Ада Августус 

құрметті алғашқы бағдарламашы болып саналады (бірақ, әрине, қазіргі заманғы 

стандарттар бойынша бір бағдарламаны жазуды кәсіп немесе кәсіби қызмет деп 

санауға болмайды). Тарих өзінің атауын әмбебап бағдарламалау тілі «Ада» атауымен 

сақтап қалды.Алғашқы жұмыс істейтін бағдарламаланатын компьютер (1941), оған 

арналған алғашқы бағдарламалар, сонымен қатар (белгілі бір ескертпелермен) бірінші 

дең-гейлі Планкалкюль бағдарламалау тілін неміс инженері Конрад Цузе жасаған. 

Бағдарламалау кәсіптің бір түрі ретінде маманның не-гізгі кәсіби қызметі бола алады 

немесе басқа кәсіптік мін-деттерді шешуге көмекші қызмет ретінде пайдаланылуы 

мүмкін немесе кәсіби емес салада (проблемаларды ше-шудің құралы немесе 



бағдарламалау процесіне қызығу) қолданылады. «Бағдарламалаушы» термині міндетті 

түрде кәсіби білім немесе кәсіби қызметті білдірмейді.Бағдарламашы жұмыс істеуіне 

байланысты 3  топқа бөлінеді.Оларға: 

1.  Қолданбалы бағдарламашылар. Негізгі атқаратын жұмысы ройындар, 

бағдарламалар және редакторлар құру болып табылады. Олардың жұмыс аясына 

сонымен қатар бейне және дыбыстық бақылау жүйелері, SKD және т. б. арналған 

бағдарламалық жасақтама жасау түрлері кіреді. 

2. Жүйелік бағдарламашылар.Олардың атқаратын жұмысы операциялық 

жүйелерді дамыту, желілермен жұмыс жасау, әртүрлі таратылған мәліметтер базала-

рына интерфейстерін жазу болып табылады. Бұл санатта жұмыс атқаратын 

бағдарламашылар аз, бірақтан да ай-лығы айларлықтай көп. 

3.  Веб-бағдарламашылар.Бұл санатқа кіретін бағдар-лаашылар Интернет, сайт 

жасау және желілермен жұмыс істейді. Олар сайттардың бағдарламалық 

компоненттерін жазады.2009 жылы бағдарламашы күні ресми түрде бекітілді, ол жыл 

сайын 13 қыркүйекте аталып өтіледі. 

Қоғамды әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамытуға арналған ақпаратты 

орта құру -адами капиталды дамыту АКТ саласындағы мамандардың компьютерлік 

сауаттылығын мен білім деңгейін арттыру бүгінгі күні АКТ-ны енгізу көп жағдайда 

ғылым, білім, экономикалық және әлеуметтік саланы дамытуды белгілейді, еңбек 

өнімділігі, өндірілетін тауарлар, қызметтердің сапасын, мемлекеттік билік 

органдарының жұмысының тиімділігін және олардың қоғаммен өзара іс-қимыл 

жасауын арттыруға ықпал етеді. Алайда білімінің жоғары деңгейінсіз, жұмысында 

бағдарламалық қамтамасыз етуді, ресурстарды, жаңа технологияларды пайдаланатын 

қандай да бір саланың қызметкерлері енгізілетін АКТ-ны дұрыс әрі тиімді 

пайдалануға, және тиісінше олар ұсынатын қызметтер мен орындалатын 

функцияларының сапасын арттыруға мүмкіндік бермейді. Сондықтан, ақпараттық 

қоғамды құру кезіндегі негізгі мәселе тұрғындардың жалпы компьютерлік 

сауаттылығын арттырумен қатар, экономиканың барлық салаларындағы 

қызметкерлердің, мемлекеттік және азаматтық қызметкерлердің, шағын және орта 

бизнес өкілдерінің бейінді бағыттар бойынша компьютерлік сауаттылық деңгейін 

арттыру болып отыр. 

 

 

Қорытынды 

XXI ғасыр – адамзат    дамуының   жаңа сатыларының  бірі  компьютерлік   

коғамға  өтуімен  сипатталады. Қазіргі  уақытты   адам  іс-әрекетіне  байланысты  

барлық   салаларды компьютерліктехнология    кеңіне  қолданылатын  болды  және    

оның  маныздылығы  барған  сайын  арта түсуде. Қоғам  талаптарына   байланысты  

жаңа бағдарламалар тасқыны адамдарға  кәсіптік-ақпараттық  технология  құралдарын 

жоғары дәрежеде   білу  қажеттігін туғызып  отыр. Біз ақпараттандырылған қоғамның 

дамуының толық қайшылықты және әр уақытта құбылыстарды бағалауда бір 

мағыналы шешуге бола бермейтін жаңа кезеңіне кірдік. Біздің тұрмысқа техникалық 

жағынан өте күрделі құрылғылары енді. Дербес есептеулер технологиясы 

ақпараттарды өндеудің жаңа функционалдық мүмкіндіктерін әкелді, ал бұдан сәл 



бұрынырақ ол ғылыми қиял ғана болатын. Дербес компьютердің қолданылу әдісі өте 

кең. 

Адам баласының ақпараттарды өңдеу істерін-ол сандық, текстік графиктік, 

аудио-және бейне ақпараттар болсын, орындай береді. Ал бұл өріс кеңінен де дамуда, 

яғни күн өткен сайын жаңа есептер пайда болуда, сол сияқты ішіне қарай тереңдей 

түсуде, яғни бұрынғы есептер қайта қаралып, тиянақталып, күрделене түсуде. Қазіргі 

кезде дербес компьютерді пайдаланбаған бірде-бір ғалым, инженер, әкімшілік, 

ұйымдастырушы немесе делдалдар жоқ десе де болады. ИнАЖ енгізу бюджетке салық 

және т.б. төлемдерді төлеуді көбейтуге ғана емес, сондай-ақ орнына салық 

инспекторларының жұмысын басқаруға, еңбекті тиімді ұйымдастыру арқылы 

материалды еңбек шығынын азайтуға мүмкіндік береді. 

Ешбір өнеркәсіп технологиясы есептеу техникасын өндіру технологиясы сияқты 

өте тез қарқынмен дамып отырған жоқ. Ал бұл адамзат қоғамының белгілі бір 

ғылыми-техникалық деңгейге жеткен обьективті талабынан туындайды. Әртүрлі 

мемлекеттердің инфрақұрылымына технологиялар еніп отыр. Барлық өтіп жатқан 

процестердің бәріне өте үлкен ықпал етеді. Олар ақпараттық, технологиялық, 

әлеуметтік, экономикалық болып бөлінеді. Практикалық және ғылыми есептерді 

шешуде компьютердің қолданышуының барлық құбылымының жиынтығы қоғамды 

ақпараттандыру деп аталады. Үдемелі ақпараттандыру — ілгерішіл (өрлеу) процесс, 

өйткені оның даму дәрежесіне әрбір мемлекеттің экономикалық мүмкіндігі тәуелді. 

Қазіргі таңда осы ақпараттық салық жүйесін енгізуге кірісіп кетті. Бұл жұмыста 

салық қызметінің алдында қиыншылықтар кездеседі. Тек қана коммерциялық 

өнеркәсіптің салық төлеуді бұзғандылығына ұйғарым жасау үшін бірнеше 

факторларды талдап өтеді. Мұнда мәліметтерді тіркеу, бухгалтерлік есеп, баға орнату, 

импорт-экспорт операцияларын рәсімдеу дұрыстығы. Осындай әр қилы, көп 

жоспарлы ақпаратты алу, өңдеу және талдау өте қиын жұмыс. 

Қорытындылай келе, бағдарламалау мамандығы қазіргі кездері өте дамыған. 

Бағдарламалаушы мансапты бағдарламашылар тобының жетекшісіне дейін (топ 

жетекшісі), компанияның IT директоры, IT жобалар менеджері және тағы басқа да 

үлкен жетістіктерге кәсіби жетіле алады, яғни бірден-бір өте жақсы мамандықдеп 

айтуға болады! 
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          Аннотация. Данная работа дает возможность понять, что такое виртуальная 

реальность и ее место в жизни человека. Приобрести знания, умения и навыки в 

создании виртуальный реальности. 

          Ключевые слова: виртуальная реальность, цифровой мир, информационные 

технлогии, киберпространство, полноценная ВР-система кабинные симуляторы, 

системы искусственной реальности, системы "расширенной" реальности, системы 

телеприсутствия, настольные ВР-системы,  

визуально согласованный дисплей 

           

          За несколько десятилетий мир изменился кардинально. Если раньше 

человеческая жизнь протекала в трехмерной системе координат, определяющей 

четырехмерное пространство, то сейчас пространство как минимум пятимерно и в 

системе координат к времени и протяженности добавилась новая координата, 

отмеряющая биты. 

           В последние годы развитие информационных технологий позволило создать 

технические и психологические феномены, которые в популярной и научной 

литературе получили название «виртуальной реальности» и «киберпространства». 

Развитие техники программирования, быстрый рост производительности 

полупроводниковых микросхем, разработка специальных средств передачи 

информации человеку, а также обратной связи - все это создало новое качество 

восприятия и переживаний, осознанные как виртуальные реальности. Внешний 

эффект состоял в том, что человек попадал в мир, или весьма похожий на настоящий, 

или предварительно задуманный, написанный программистом или получал новые 

возможности в плане мышления и поведения. Наиболее впечатляющим достижением 

новой информационной технологии, безусловно, является возможность для человека, 

попавшего в виртуальный мир, не только наблюдать и переживать, но действовать 

самостоятельно. Собственно говоря, человек и раньше мог, причем достаточно легко, 

попасть в мир виртуальной реальности, например, погружаясь в созерцание картины, 

кинофильма или просто, увлеченно читая книгу. Однако во всех подобных случаях 

активность человека была ограничена его позицией зрителя или читателя, он сам не 

мог включиться в действие как активный персонаж. 

  

Что такое виртуальная реальность? 

         Адаптированные программы виртуальной реальности (virtual reality) позволяют 

заглянуть в цифровой мир глазами обычного человека. Для создания ощущения 

присутствия используется определенные датчики и передатчики, которые 

синтезируются и передаются в программу создания системы виртуальной реальности. 



Другими словами, все действия, происходящие в реальном мире (учитывая реакции 

человека на события внутри запрограммированной цифровой реальности – VR) 

находят свой отклик и отображение в видимом изображении. 

Цифровой мир, создаваемый специализированными технологиями виртуальной 

реальности, создается при помощи достаточно сложной системы программ и 

взаимодействия сигналов. Специальные каскадные приборы для подключения к 

Virtual Reality (VR) ограничиваются специальным шлемом только в случае 

развлекательных или ознакомительных программ. Для более близкого знакомства с 

цифровым миром виртуальной программы применяются сложные системы датчиков и 

устройств отображения. Что такое ВР – это возможность полетать на сказочном 

драконе, не вставая с домашнего дивана для геймеров или проектировка космического 

корабля прямо в космосе для ученых. 

Заметьте, что виртуальная реальность это созданный цифровой программой мир или 

ограниченное пространство. В то же время, в современном мире широко начали 

применять технологии дополненной реальности, но дополненная и виртуальная 

реальность это совершенно разные технологии. Виртуальная и дополненная 

реальность создают цифровые отображаемые объекты, недоступные для отображения 

или взаимодействия без гаджетов, но дополненная реальность создает эти объекты 

непосредственно в поле зрения человека. Например, дополненная реальность может 

отобразить рецепт приготовления отличной пасты на стене вашей кухни, в то время 

как вы будете манипулировать своими кухонными приборами, находясь в этой самой 

обычной кухне. VR технология, в свою очередь, смоделирует и кухню, и пасту, и 

кухонные инструменты. 

Фанаты фильма «Матрица» часто задаются вопросом, может ли быть виртуальная 

реальность настолько хорошо виртуально подана, что будет неотличима от 

объективной реальности, да и вообще – что такое VR на уровне осязаемости 

цифровых объектов. Однозначного ответа на этот вопрос при нынешнем уровне 

развития VR технологий нет, но уже в наше время можно достаточно широко 

взаимодействовать с цифровыми объектами. Разные виды виртуальной реальности 

применяются уже сейчас для моделирования в промышленности и в сфере высоких 

технологий. Даже современные здания могут быть спроектированы в режиме VR – 

виртуальная реальность предоставляет фантастические условия и перспективы для 

проектной работы инженеров и ученых. Благодаря специальным перчаткам или 

датчикам, передающим двигательные сигналы от ваших рук и ног, вы можете 

дотрагиваться до предметов и даже ощущать их осязаемость в ограниченном смысле 

этого слова. Виртуальный мир человека позволяет ему оказаться в таком 

пространстве, в которое он даже теоретически не может попасть в реальной жизни. ВР 

технологии имеют фантастическое будущее и огромные перспективы к 

практическому применению в виде полигонов для испытаний в условиях, которые 

могут быть опасными при обычном взаимодействии. Виртуальная реальность (VR) – 

это будущее развлечений и проектирования. 



Виды виртуальной реальности 

Предшественником виртуальной реальности, несомненно, является телевидение. 

Фактически, оно уже давно используется массой людей для ухода в 

несуществующую, выдуманную реальность, вовлекая их в совершенно виртуальные 

события мыльных опер, телевизионных игр, мультсериалов или триллеров. При этом 

люди иногда оказываются втянутыми настолько, что воспринимают телевизионных 

персонажей так, как если бы те были равноправными членами их семьи; 

сопереживают происходящим с теми событиям так, как если бы они происходили с 

близкими им людьми. Такое восприятие не может не оказывать сильного воздействия 

на психику. 

 Одна из наиболее часто поднимаемых больных тем - влияние сцен насилия, 

показываемых на телевизионном экране, на психику детей. Известно, что чем 

"реальнее" выглядит насилие, тем сильнее его воздействие, однако даже сцены 

насилия в мультфильмах увеличивают агрессивность дошкольников и детей младшего 

школьного возраста. Были проведены исследования, в результате которых 

установлено влияние насилия, происходящего в реальной жизни, на представленность 

сцен насилия в ТВ-реальности - и эта корреляция не сводится к статистическим 

флуктуациям. Восприятие насилия влияет на отношение к насилию - люди начинают 

относиться к нему как к общепринятому явлению и как к приемлемому способу 

решения проблем. Однако здесь не все столь однозначно: те же исследования 

показали, что влияние это сильнее сказывается на индивидах с большим 

относительным уровнем агрессивности, то есть тот, кто предрасположен к агрессии, 

ищет и повод ее выразить. И может это сделать и без компьютеров и ТВ. 

 "Киберпространство" является еще одной специфической разновидностью 

виртуальной реальности. На сегодняшний день глобальным всемирным 

киберпространством стала сеть Интернет, давшая обширное поле для развития 

виртуальных технологий. К таковым, например, можно отнести виртуальные 

магазины: пользователь получает на экране трехмерную модель комнаты магазина, 

где он может рассмотреть товары на полках, просто подойдя к соответствующей 

полке; щелкнув мышкой по соответствующему товару, он можете детально с ним 

ознакомиться; может взять его и подойти к кассе; щелкнув мышкой, выбрать в меню 

"оплату" и тут же оплатить товар по кредитной карточке; и затем этот товар будет 

доставлен ему домой. Это также виртуальные банки, использующие технологию 

мультимедиа для создания реалистического компьютерного образа филиала. Такой 

филиал может быть доступен не выходя из дома или из офиса через информационную 

сеть, и может предоставлять целый ряд традиционных и нетрадиционных банковских 

услуг. Наконец, это совершенно особый тип виртуальных организаций, не имеющих 

единого управляющего центра и четкой структуры, рассредоточенных по всей планете 

и юридически неидентифицируемых, однако часто оказывающихся достаточно 

работоспособными и эффективными благодаря внутреннему объединяющему 

моральному духу. 



Полноценная ВР-система должна обладать следующими свойствами: она отвечает на 

действия пользователя (интерактивность), в реальном времени представляет 

виртуальный мир в виде трехмерной графики и дает эффект погружения. 

Сегодня есть несколько типов более-менее массовых ВР-систем: 

Кабинные симуляторы (cab simulators), порожденные автомобильными и 

авиатренажерами, в которых пользователь садится в кабину и видит перед собой в 

окне дисплей компьютера, на котором изображены некие ландшафты: если 

пользователь начнет вертеть управляющими ручками (рычагами или рулем), на 

дисплее будет соответственно изменяться ландшафт. 

Системы искусственной реальности (artificial, projected reality), в которых 

пользователи видят реальные видеозаписи друг друга, встроенные в виртуальное 

пространство трехмерных образов. Эти системы не требуют головных дисплеев и 

могут успешно использоваться для непросвещенных пользователей. Идея совмещения 

видео и компьютерной графики в реальном времени породила, в частности, 

технологию виртуальных студий, при которой изображение на экране телевизора в 

реальном времени складывается из видеозаписей участников передачи (реально 

находящихся в пустой студии) и трехмерных миров, которые компьютер генерирует и 

соединяет с этой видеозаписью. 

Системы "расширенной" реальности (augmented reality), в которых изображение 

на экране головного дисплея прозрачно, так что пользователь видит одновременно и 

свое реальное окружение, и виртуальные объекты, генерируемые компьютером на 

экране. 

Системы телеприсутствия (telepresence) используют видеокамеры и микрофоны для 

погружения в виртуальное окружение пользователя, который либо сморит в дисплей 

шлема, соединенный с подвижной камерой на платформе, либо орудует джойстиком 

без шлема. Такого рода системы были установлены на космическом корабле 

"Pathfinder", который в июле 1997 года "приземлился" на Марс - с их помощью 

ученые с Земли могли рассматривать и фотографировать поверхность планеты. 

Настольные ВР-системы (desktop VR) представляют ВР с помощью больших 

мониторов или проекторов. Это хороший инструмент бизнес-презентаций, поскольку 

вместо шлема здесь нужен джойстик, мышь или шаровой манипулятор, при помощи 

которых пользователь может повернуть трехмерную модель на мониторе на все 360 

градусов. С помощью такой системы легко показать модель будущего здания или 

проект корабля. 

Визуально согласованный дисплей (visually coupled display) размещается прямо 

перед глазами пользователя и изменяет картинку согласно движениям его головы. Он 

снабжен стереофоническими наушниками и системой отслеживания направления 

взгляда и фокусирует изображение, на которое направлено внимание пользователя. 



Плюсы и минусы виртуальной реальности 

Гаджеты, которые предназначаются для погружения в дополненную реальность, – уже 

не такая новая область технологий, какой она могла показаться пару лет тому назад. И 

если раньше виртуальная реальность достигалась с помощью громоздких и неудобных 

шлемов, то сейчас им на смену пришли новые устройства для просмотра кино в 

режиме VR, либо же игры с эффектом присутствия.Такие устройства работают в 

тандеме с компьютером, приставкой или даже смартфоном. Несмотря на то, что 

технологии спустя пару лет все еще активно развиваются, существует множество 

мнений по поводу того, насколько эта виртуальная реальность полезна. 

  К положительным характеристикам можно отнести следующие параметры: 

 - Взаимодействие с играми на новом, впечатляющем уровне. Такого еще не было 

никогда. Сидя дома, можно путешествовать по древнему Египту либо     же воевать в 

космосе за новую планету. Так как происходящее в устройстве    кажется настоящим, 

то и эмоции от этого неподдельные. 

 - Хороший досуг. После тяжелого учебного или рабочего дня можно погрузиться в 

фантастический мир, забыв обо всех проблемах, не выходя из    дома. 

 - Развитие нестандартного мышления. Порою в играх приходится моментально 

реагировать, иначе никак. Без этой способности в них нельзя      «выжить», так что 

геймерам нужно адаптироваться. 

   Минусы: 

 - Нагрузка на нервную систему. Из-за того, что в ужастиках ощущение страха 

достигается за счет громких звуков и резкой смены картинки, это          может 

отрицательно повлиять на нервную систему геймера. 

 - Высокая цена устройства. Дополненная реальность – игрушка не из дешевых, и за 

такое удовольствие придется платить, и платить не мало. 

 - Занимает большое количество времени. Игры и просмотр фильмов в ВР затягивают 

надолго, можно и не заметить, как уже наступила глубокая ночь. 

Перспективы виртуальной реальности 

Несомненно, что дальнейшее развитие и распространение виртуальных технологий 

способно привести к коренным изменениям в научно-технической сфере, а также 

повлечь за собой существенные социальные преобразования. Возможно, мы не можем 

даже представить себе, каково будет в связи с этим истинное положение дел, 

допустим, через несколько десятилетий. Однако существуют различные прогнозы, 

высказываемые как учеными, так и возлюбившими эту столь благодатную ныне тему 

писателями-фантастами, которые представляют интерес к рассмотрению. 

Направление технического развития ВР-систем в ближайшее время предсказать 

достаточно легко. Очевидно, оно будет идти в сторону совершенствования 



возможностей графического отображения, и одновременно - постепенного 

удешевления систем. Хотя и на этот счет существуют различные мнения. Например, 

на одном семинаре по виртуальной реальности, проведенном в 1992 году, основной 

мотив был таков: "Поскольку качество изображения достаточно низко, будем считать, 

что нам для наших целей хорошее изображение и не нужно. Не надо нам ни расчетов 

в реальном времени, ни реалистичных фактур» Точно такое же положение было в 

области компьютерной графики на заре ее туманной юности. В те времена можно 

было рассчитывать лишь на абсолютно статичные и одноцветные изображения. 

Первые идеи при виде такого качества также звучали утешительно, но не 

конструктивно: не нужно нам ни цвета, ни движения. Время показало, что как только 

цвет и движение стали доступны компьютерной графике, так сразу все стали 

предпочитать реалистично движущиеся картинки с хорошим цветовым разрешением. 

Понятно, что и с виртуальной реальностью произойдет то же самое. 

О перспективах развития виртуальной реальности можно говорить достаточно много. 

Однако прогнозы, как известно, дело неблагодарное, и только время рассудит, как все 

обернется на самом деле: выйдет ли наша цивилизация на новую ступень развития - 

или же, напротив, будет отброшена назад. 

Заключение 

         В работе было рассмотрено определение  виртуальных технологий и связанных с 

ними понятий, представлены и охарактеризованы различные виды виртуальной 

реальности и ВР-систем, а также высказаны предположения о возможных 

перспективах дальнейшего проникновения виртуальности в жизнь людей. Очевидно, 

что виртуальные технологии - как, впрочем, и любые другие - несут с собой не только 

много преимуществ, но и целый букет неведомых доселе проблем. Однако прогресс 

остановить невозможно, и ясно, что, несмотря на заявления отдельных технофобов, 

виртуальная реальность, так или иначе, займет свое место в нашей жизни. Поэтому 

задача Человека Разумного - использовать свой разум так, чтобы извлекать из новых 

достижений максимум пользы (по возможности получая от этого удовольствие) - но 

никогда не допускать, чтобы виртуальная реальность стала ему иллюзорной заменой 

реального мира. 
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Аннотация. Бұл баяндамада ақпараттық – коммуникативті технологияларды 

білім беру саласында  тиімді қолдану  туралы негізгі түсініктері анықталды. 

Түйінді сөздер: Ақпараттық – коммуникациялық технология, интерактивті  

тақта, «Активті экран» 

 

Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік  

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет. 

 «Н.Ә.Назарбаев» 

            Адамзат ХХІ - ғасыр есігін — әлемдік жаһандану дәуірінде, ақпараттық – 

коммуникативтік технологиялардың өте жоғарғы деңгейде қарқын алып 

дамудың жағдайында  ашты.  

               Ақпараттық – коммуникативті технологияларды білім беру саласында 

үйлесімді пайдалану оқушылардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне 

негізделініп, өзіне қажетті мазмұн мен мәліметті ақпарат көзінен таңдап, талғап 

білуіне үйретеді. 

Ақпараттық – коммуникациялық технология электрондық есептеуіш 

техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 

модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, 

интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. 

Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын 

пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді. 

  Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан – 

жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына 

жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер 

пайдасы аса мол. 

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті 

күшейте түсуде. Елбасы Н. Ә. Назарбаев Қазақстанның әлемдегі бәсекеге 

қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында « Білім беру 

реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге 

мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі » деп атап көрсетті. 

ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, 

айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият 

қарайтын дәуір. 

Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды 



пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын 

жүзеге асыра отырып, оқу – тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен 

сапасын жоғарлатуды көздейді. 

Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр –ақпараттандыру ғасыры» 

деп аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми – техникалық прогрестің 

негізгі белгісі – қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. 

Заманымызға сай қазіргі қоғамды ақпараттандыруда педагогтардың 

біліктілігін ақпараттық – коммуникациялық технологияны қолдану саласы 

бойынша көтеру негізгі міндеттерінің біріне айналды. 

Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында: «Білім беру жүйесінің 

басты міндеттерінің бірі — білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар 

жасау керек» — деп көрсетілген. Солардың бірі білім беруді ақпараттандыру 

барысында дидактикалық және оқыту құралы болып компьютер саналады. 

Сондықтан кез келген білім беру саласында мультимедиялық электрондық 

оқыту құралдарын барлық пәндерді оқытуға пайдаланады. Бұл бағытта 

ақпараттық технологияны оқыту үрдісіне екпінді түрде енгізу бағытында және 

қолданылатын жаңа құралдардың бірі — бағдарламалық – техникалық кешен 

болып саналатын «Активті экран» болып табылады. 

  Ақпараттық қоғамның негізгі талабы — оқушыларға ақпараттық білім 

негіздерін беру, логикалық — құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, 

ақпараттық технологияны өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде 

пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. 

Олай болса, 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: білім беру мекемелерінде 

материалдық - техникалық базасына; ақпараттық қоғам саясатының мақсаты 

мен міндеттеріне; оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру 

жүйесіне; оқушылардың жас ерекшеліктері мен меңгеру қабілеттеріне, педагог 

мамандардың информатикадан білім деңгейлерінің сапасы мен шеберліктеріне, 

оқу — тәрбие бағытының ақпараттық қоғам бағытымен өзара байланысына 

тәуелді. 

Қазіргі уақытта әсіресе, жаратылыстану — ғылыми білім беруде сабақ 

барысында интерактивті құралдарды қолдануда. Интерактивті құралдардың 

көмегімен мұғалімнің, оқушының шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол 

ашылып отыр. 

Сабақтың қызықты, сапалы өтуі тікелей мұғалімнің шеберлігіне байланысты 

болады. Осы орайда белгілі ғалым Ахмет Байтұрсынұлы «Шеберліктің белгісі – 

түрлі әдісті білу. Мұғалім әдісті көп білуге тырысуы керек. Олар өзіне сүйеніш, 

қолғабыс нірсе есебінде қолдануы керек» — деген өткен ғасырда айтылған 

сөздері ойға оралады. Бір сабақтың әр кезеңдері түрлі әдістері орнымен 

пайдалану арқылы көп нәтижеге жетуге болады. 



Әр түрлі ғылыми зерттеулер мен алдыңғы қатарлы ұстаздардың 

тәжірибесі дәлелдегендей, оқытудың интерактивті әдістерін пайдалану, оқыту-

тәрбиелеу үрдісін толық жетілдіруге, педагогикалық еңбектің тиімділігін 

арттыруға, оқушылардың білім, білік, дағды сапаларының жақсаруына септігін 

тигізеді. Интерактивті оқыту құралдары, мұндағы интерактивті сөзі- «inter-

бірлесу», «act-әрекет жасау» - бұл нақты уақыт режимінде қолданушы мен 

ақпараттық жүйе арасында диалог құрушы құралдар. Сонымен, Интерактивті  

тақта дегеніміз - бұл компьютердің қосымша құрылғыларының бірі және де 

дәріс берушіге  немесе баядамашыға екі түрлі құралдарды: ақпараттың кескіні 

мен қарапайым маркер тақтасын біріктіретін құрал болып 

табылады.                                 

  Интерактивті тақтамен жұмыс істеу — ол заттар мен құбылыстардың өзіне тән 

жаратылыс бітімін, сыр сипатын, сезім мүшелері арқылы көзбен көріп, қолмен ұстап, 

құлақпен естіп қабылдауға баулитын дидактикалық үрдіс. 

Ұлы Абай: «Адам баласы…. көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілімен 

татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады» деген даналығы педагог 

классиктердің пікірлерімен ұштасады. Сонымен қатар, қазақ халқының тұңғыш 

ағартушысы Ы. Алтынсарин шәкірттердің барлық сезім мүшелері - көз, қол, есту 

қабілетін, тілді, зейінді дағдыландыру баланың барлық қабілетін көрнекілік арқылы, 

жаттығулар арқылы жұмыс істеу керектігі жайында әдістемелік нұсқау береді. 

Интерактивті құралдарды пайдаланатын оқыту әдістемесі дәстүрлі оқыту 

әдістемесінен ерекшеленеді. Алайда, кез келген жағдайда, соның ішінде интерактивті 

құралдарды пайдалану арқылы сапалы білім беруді ұйымдастыру үшін сабақтың 

жоспарын, құрылымын, оқытудың мақсаты мен нәтижесін анықтау қажет.         

Интерактивті құралдарды қолданумен бірге сабақ құрылымы да өзгереді. Дербес 

жағдайларда, интерактивті құралдар (интерактивті тақта,панель) индуктивті оқыту 

әдісінде  қолданылуы мүмкін. Интерактивті құралдарды қолданатын сабақ сапасы, 

бірінші кезекте мұғалімнің өзіне, яғни интерактивті құралдардың мүмкіндіктерін 

қалай қолданатынына тәуелді екенін ескертіп кеткен жөн. Интерактивті құралдарды 

пайдалану, кез келген сабақты  серпімді етеді, ал бұл сабақтың бірінші  минутынан 

оқушылардың танымдық іс-әрекетінің артуына ықпал 

етеді.                                                                              

 Интерактивті тақтамен жаттығулар орындау барысында оқушының білім 

меңгеруі барысында маңызды орын алады, өйткені жаттығулар қандай да бір 

қызметтің, іс-әрекеттің негізін қалайды. Осындай маңызды қызметі бар жаттығу 

оқушының теориялық білім алуында тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін, оларды 

тиімділікпен жасау, нәтижелі орындау шарттарын ғылыми негізде анықтау қажет. 

Оқушылардың тілі дамыған сайын мұғалімнің жетекшілігі азайып, жаттығуларды 

балалар өз бетімен орындайды. Алғашында мұғалім балаларға бақылау үлгісін 

көрсетіп, ойын жетектеп тиісті сөздерді ауыздарына салып, басшылық етеді. Жаттығу 

балалардың ойын дамытатындай болуы тиіс.  

  Оқушылардың білімі мен дағдыларын бақылау үшін интерактивті тақтаны 

пайдалану бақылаудың дәстүрлі әдістері мен құралдарында табылатын көптеген 

кемшіліктерді жояды. Бұл компьютердің бақылаулық дәстүрлі құралдарының алдында 

келесі артықшылықтары негізінде мүмкін болып табылады. 



1. Ол оқу ақпаратының ұсыну мүмкіндігін елеулі түрде кеңейтеді. Түстерді, 

графикаларды, мультипликацияларды, дыбысты, бейнетехниканың барлық 

заманауи құралдарын қолдану қызметінің іс жүзіндегі жағдаятын жасауға 

мүмкіндік береді. 

2. Компьютер оқу мотивациясын күшейтуге мүмкіндік береді. Дұрыс шешімдерін 

кеңейтіп, сонымен қатар педагогтардың оқушыға жиі қолданатын насихаты мен 

сөгіс жариялауын қолданбай отырып, оқу есептерінің ұсыныстарын реттеуге 

мүмкіндік береді. 

3. Оқу материалдарын ұсынумен бірге жауаптарды тіркеп қана қоймай, 

оқушылардың жауаптары мен сұраныстарын талдау мүмкіндігі; 

 Жұмыс барысында  оқушылар тарапынан жасалатын қателерге диагностика жүргізу 

мүмкіндігімен  кері байланыстың болуы- оқытудың дәстүрлі түрлерінің  негізгі  

кемшіліктерінің бірі мұғалімнің  оқу  қызметінің аса маңызды сәттерін бақылауға 

алуына  мүмкіндіктерінің жоқтығынан болады. 

Сабақ барысында компьютерді қолданудың жақсы жақтары: 

1. Түрлі – түсті иллюстрациялар, ұлттық музыка, анимациялар есте сақтау процесі 

үшін тиімді. 

2. Әр сабақта сөйлеу әрекетінің төрт түрі де қолданылады: тыңдалым, сөйлесім, 

оқылым, жазылым. 

3.Әр сабақ төмендегілерді қамтиды: 

а) компьютермен үзіліссіз тілдік қарым – қатынас; 

ә) бірнеше рет тыңдау мен оқып – білген материалды қайталаудың арқасында 

дағдыларды машықтандырғанға дейін меңгертіледі. 

4. Компьютер оқушының өзіндік жұмысын ұйымдастырады. 

5. Оқушымен жекелей жұмысты іске асырады. 

6.Компьютер оқытудың аудио және бейне құралдардың мүмкіндіктерін табысты 

байланыстырады. 

Сонымен, интерактивті тақтаны пайдалану сабақтың негізгі тапсырмаларын 

білуді жеңілдетеді, заттар жөніндегі мәліметтерді, деректерді есте берік сақтауға 

ықпал жасайды. Оқушылар өтетін тақырыппен жұмыс жасауға әуес, ынталы келеді. 

Сондықтан да, интерактивті тақтамен жұмыс жасау оқушылардың белсенділігін 

дамытуға әсер етеді, олардың назарын белгілі бір бағытқа жұмылдырады.  Білімді 

игеру үстінде оқушының ақыл-ойын дамытуға, ғылыми білімді игертуге, деректерді 

есте сақтауға әрбір сабақ үстінде интерактивті тақтаны пайдалану қажет-ақ. Өйткені, 

берілген тақырып бойынша жаңа сабақты түсіндіру, өткен материалды қайталау не 

бекіту кезінде пайдалану әрбір сабақтың әсерлігін және мазмұнын арттырып, оқушыға 

қызықты, жалықтырмай игеруге септігін тигізеді. 

  Сабақта интерактивті тақтаны дұрыс пайдалану мазмұнды ұғымдардың 

қалыптасуына көмектеседі, оқушылардың логикалық ойлау және сөйлеу қабілетін 

дамытуға, нақтылы құбылыстарды қарастыру және талдау негізінде, кейін практикада 

қолданылатын тұжырымдарға келулеріне көмектеседі. 

 Сонымен, оқуда интерактивті тақтаны пайдалану арқылы оқушылардың білімі, 

нанымы болады. Сонымен қатар интерактивті тақтамен орындалатын жаттығулар 

оқушылардың білімді меңгеруін жеңілдетеді, деректерді есте сақтауға ықпал жасайды. 



1. Белгілі бір жаттығуларды орындау үшін оқушылардың сол жаттығуларды 

орындай алатындай білімі болуы жөн. 

2. Жаттығу оқушының тілге қызығуын, ынтасын арттыруға тиіс. 

3. Жаттығу кездейсоқ болмай, белгілі бір жүйемен келуі, ұсынылуы қажет. 

4. Шығармашылықты талап ететін жаттығулар көбірек болуы қажет. 

          Жаттығу арқылы оқылып жатқан материалмен жүргізілетін оқу әрекеті жүзеге 

асырылады. 

         Интерактивті тақтада орындалатын тапсырмалар бір мақсатқа бағытталған, өзара 

байланысты әрекеттердің тұтастығын көрсетеді. Ол әрекеттер тілдік және ой 

операциясының күрделенуіне байланысты болады. 

         Қазіргі кезде білім беру саласын, оқытудың әр түрлі техникалық құралдарын 

пайдаланусыз елестету мүмкін емес. Сондықтан, уақыт талабына сай білім мазмұны 

жаңарту-бүгінгі күннің басты міндеті. Қазіргі жағдайда еліміздің білім беру 

жүйелерінде ХХІ ғасыр жастарына білім беру мен тәрбиелеу бағытында сан алуан 

жұмыстар жүргізілуде. 

  Білім берудің қазіргі жаңа құрылымы және оқу-әдістемесінің мазмұнының 

өзгеруі мұғалімдердің кәсіби шеберліктерін жаңартуын, шығармашылық ізденістерін 

қажет етіп отыр. Қазіргі мектеп жағдайында оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-

тәсілдерін игерген, психологиялық-педагогикалық диагностиканы қабылдай алатын, 

нақты тәрбиелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол салуға икемді шығармашыл 

педагог-зерттеуші, жаңашыл мұғалім болуды қажет етеді.  

         Бұл туралы Президентіміз Н.Ә.Назарбаев  «Жаңа формация мұғалімі – бұл 

рухани дамыған, әрі әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық құралдардың 

барлық түрлерін шебер меңгерген білікті маман, өзін-өзі әрдайым жетілдіруге 

ұмтылған шығармашыл тұлға. Ол жоғары білімді шығармашыл тұлғаны 

қалыптастырып дамыту үшін жауапты» — деген еді. 

  Ұстаздың қоғам өмірінде алатын орны мен олар атқарып отырған міндеттердің 

айрықша маңыздылығын Елбасымыз Н.Назарбаев «Мұғалімдер – қоғамның ең 

білімді, ең отаншыл, ең санампаз бөлігі болып табылады» деп атап көрсетті. Әр 

мұғалім күнделікті сабақта өз ісін зерттеп, жаңашыл әдіс – тәсілдермен оқушының 

білім сапасын арттыруы керек. 

  Қазіргі таңда мұғалімнің негізгі ұстанған мақсаты- білімнің жаңа үлгісін жасап, 

белгілі бір көлемдегі білім мен білік дағдыларын меңгерту, оқу материалын 

қаншалықты деңгейде меңгергенін бақылаудың сан түрлі жаңа әдіс -тәсілдерін 

іздестіру,жаңа технологияларды сабақта тиімді пайдалана білу. Бәрінің алдына қойған 

өзекті мәселесі: — «Озық педагогикалық тәжірибені қолдана отырып, бәсекеге 

қабілетті тұлғаны қалыптастырып, нәтижелі білім сапасына қол жеткізу». Оған қол 

жеткізу үшін ең алдымен жаңа ақпараттық технологияларды еркін пайдалана білу 

керек.  

  Ақпараттық технология дегеніміз – ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу 

үшін бір технологиялық тізбекте біріктірілген әдістер мен өндірістік және 

бағдарламалық – технологиялық құралдардың жиынтығы. 

  Оқыту үрдісінде ақпараттық технологияны қолдану білім сапасын жақсартуға 

көмектеседі. Сонымен бірге кейде қол жетпейтін көрнекіліктерді пайдалануға, білім 

мен мәліметтерді әр түрлі формада ұйымдастыруға, қажетті модульге тез арада қол 



жеткізуге көмектесе алады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 8 – 

бап, 7 – тармағында: «Оқытудың жаңа технологияларын ендіру, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» міндеті 

қойылған.  

Осындай барлық жағдай жасалып отырған бүгінгі заман ұстаздарына талабы 

таудай дарынды-жеке тұлғаны дамыту, яғни Ушинскийдің «Бала балқытылған алтын, 

оны қандай қалыпқа құйып, қандай мүсін жасаймын десе де мұғалімнің қолында» 

деген сөзі аталған міндетті жүзеге асыру жолында ұстазды үлкен асуларға жетелейді, 

жауапкершілігін арттырады. Біздің басты мақсатымыз – оқушылардың өз бетінше 

білім алатын шығармашылық деңгейін көтеру. Бұл мақсатты жүзеге асыруда әрбір 

мұғалім білім стандарты талабына сәйкес инновациялық негізде еңбек етуге тиісті. 
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Анотация. Жаңа замандағы ғылыми - техникалық үрдістің қарқынды білім беру 

жүйесінің алдында мүлде жаңа міндеттер қойылып отыр. Бүгінгі таңда ақпараттық 

технологияның өмірімізге терең енуіне байланысты жеке пән сабақтарында 

компьютерлік техниканың мүмкіндіктерін толық пайдаланып, студенттерге терең 

білім беруге жағдай жасап отыр. 

Түйін сөздер: ақпараттық технология, компьютерлік бағдарламалар, 

интерактивті тақта, мультимедия, видео, аудио қондырғылары мен теледидар, 

электрондық оқулықтар, компьютер. 

 

ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық 

қажет. Білім берудің негізгі мақсаты - білім мазмұнын жаңартумен қатар, окытудың 

әдіс-тәсілдері мен әр түрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

Осы мақсатты жүзеге асыруда ақпараттық технологияны пайдалану әдісі зор рөл 

атқарады. Осы орайда ел Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауындағы «оқу 

үрдісінде ақпараттық технологияларды білім беру саласын жақсартуда қолданыс 

аясын кеңейту керек» деген сөзін басшылыққа ала отырып, сабақта жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалануға жаппай көшуіміз керек. Ақпараттық технологияларды 

сабақта пайдаланудың негізгі мақсаты: Қазақстан Республикасында біртұтас білімдік 

ақпараттық ортаны құру, жаңа ақпараттық технологияны пайдалану Қазақстан 
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Республикасындағы ақпараттық кеңістікті әлемдік білім беру кеңістігімен 

сабақтастыру болып табылады. 

Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері информатика пәні  

сабақтарында ақпараттық технологиялар жиі қолданылуда.Осыған байланысты  

күнделікті сабаққа: 

 мультимедия (видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, электрондық 

оқулықтарды); 

 компьютер (компьютерлік бағдарламалар, интерактивті тақта); 

 интернет және т.б. көрнекі материалдарды пайдалану айтарлықтай нәтиже 

береді. 

Мұндай қондырғылар оқушылардың қызығушылығын арттырып, зейін қойып 

тыңдауға және алған мәліметтерді нақтылауға мүмкіндік береді. Оқушылардың 

сабаққа деген қызығушылығын ояту мұғалімнің сабақ өткізу тәсіліне де байланысты.  

Қазіргі таңда оқудың интерактивті әдіс-тәсілдері өте көп. Педагогикалық ғалым мен 

озық тәжірибенің  бүгінгі даму деңгейінде белгілі  болған оқыту әдіс-тәсілдерінің 

бәрін  де еркін игеріп, әрбір нақтылы жағдайларға орай ең тиімдісін таңдап алу және 

олардың бірнешеуінің жиынтығын түрлендіре тиімді, үйлесімді әрі 

шығармашылықпен қолдану- сабақтың сәтті өтуінің кепілі. Осы ретте мына 

мәселелерге баса назар аударғым келеді. 

  1. Оқытушы сәтсіз өткен сабақтарға өзіндік талдау жасап өз кемшілігін іздеуге 

әрекет жасау керек. 

 2. Білім мен тәрбие беруде жариялылық, педагогикалық, ынтымақтастық, 

ғылыми-әдістемелік, тың ізденістерге сүйене отырып жаңашылдыққа талпыну қажет. 

   3. Оқытушы күнделікті әр сабағына шығармашылықпен дайындалуы керек. 

Өйткені, сабақ-оқытушының өнері, шығармасы. Сондықтан әр сабақты тиімді 

ұйымдастыруда студентті жалықтырмайтын, қабілетін арттыратын жағдай туғызуға 

ықпал етуміз керек деп ойлаймыз. 

Ақпараттық технология негіздері тұлғаның информатика пәнінен алған білім 

сапасы мен сауаттылығын кеңейтуге жәрдемдеседі, мысалы: интернет сайты арқылы 

жоғары деңгейдегі көрнекіліктерді пайдалануға болады. Заман ағымына қарай 

сабаққа  видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, компьютерді қолдану 

студенттің дүниетанымын кеңейтеді. Әсіресе, оқулықтағы тарауларды қорытындылау 

кезінде студентер қосымша материалдар жинақтап, білімдерін кеңейтіп, танымдық 

белсенділігін арттырып қана қоймай, қисынды ойлау жүйесін қалыптастырып, 

шығармашылығын дамытады. Тестік тапсырмалар орындайды. Компьютер көмегімен 

оқыту оң нәтижелер береді. Ақпараттық мәдениет дегеніміз- тек компьютермен дұрыс 

жұмыс істей білу ғана емес, кез-келген ақпарат көзін: анықтамаларды, теледидар 

бағдарламаларын т.с.с. дұрыс пайдалана білу деген сөз. 

Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі - бұл оқушыларға өз бетімен 

немесе бірлескен түрде шығармашылық жұмыспен шұғылдануға, ізденуге, өз 

жұмысының нәтижесін көріп, өз өзіне сын көзбен қарауына және жеткен жетістігінен 

ләззат алуға мүмкіндік береді. Ол үшін оқытушы өткізетін сабағының түрін дұрыс 

таңдай білуі қажет.  

Сабақты  сәтті  ұйымдастырудағы  басты  мақсат -студенттің  сабаққа  деген   

қызығушылығын  арттырып, бүгінгі  заман  талабына  сай  білім  беру.  



Сабақтың  сәтті  өтуі  біріншіден, оқытушының  біліміне, іскерлігіне, 

тәжірибесіне  байланысты  болса,  екіншіден,  сабақ  материалына,  ал  үшіншіден,    

топ  типіне,   төртіншіден  оқытушы  мен   студенттің  көңіл - күйіне  де  байланысты.   

Сабақты  тартымды  әрі  сәтті  өткізе  білу  оқытушылар  қауымына көп  ізденуді, 

білімділікті, қабілеттілікті және тапқырлықты қажет  етеді. 

Интерактивті тақтаны қолдану арқылы студенттердің қызығушылығын, 

интеллектуалдық танымын, білім сапасын арттыруға болады. Өз басым интерактивті 

тақтаны әр сабақ барысында, соның ішінде информатикадан практикалық сабақтарды 

өткізген кезде жиі қолданамын.  Мысалы:  информатика пәнін оқытуда интерактивті 

тақтамен жұмыс жасауда студенттердің қызығушылығын танытып қана қоймай, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту мен қатар жаңа ақпараттық технологияны 

меңгеруге, оны пайдалана алуына мүмкіндік береміз. Сабақта интерактивті тақтаның 

элементтерін пайдалану, дайындалған арнайы тапсырмаларды тыңдап қана қоймай, 

көздерімен көріп, оны жетік түсінуге, дағдыланады. Интерактивті тақтаны пайдалану 

аркылы студенттердің білімін тексеру үшін әр курс тақырыбын аяқтаған кезде немесе 

жаңа сабақты бекіткен уақытта тестілеу әдісін қолдануға болады. Студенттерден бір 

уақытта жауап алуға мүмкіндік береді. Тестілеудің нәтижелерін құрылған график 

арқылы тексеріп, сол уақытта бағалауға болады. Жауап нәтижелерін бақылап және 

студенттердің материалды түсіну деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Интерактивті 

тақтаны пайдалану арқылы тестілеген кезде оқытушы студенттердің білім деңгейін 

анықтай алады. Студентке тест сұрақтарына жауап беруі үшін уақыт беріледі. Бұл 

жүйе тұйық студенттердің ойын білдіріп, жалқау студенттердің қызығушылығын 

арттырады. Студенттер жауаптарын құпия түрде бере алады. 

  Ақпараттық технологияларды жүзеге асырудағы  тағы бір мүмкіндігі - ол 

электронды оқулық. Электрондық оқулық -  бұл дидактикалық әдіс - тәсілдер мен 

ақпараттық технологияны қолдануға негізделген түбегейлі жүйе. Электронды 

оқулықпен оқыту  оқытушының оқушымен  жеке жұмыс істегендей болады. 

Электрондық оқулық тек қана студент үшін емес, оқытушының дидактикалық 

әдістемелік көмекші құралы да болып табылады. 

Қазіргі заманның даму қарқыны оқытушылардың шығармашылығын жаңаша, 

ғылыми-зерттеу бағытында құруды талап етеді. Компьютер және ақпараттық 

технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі студенттің жаңаша ойлау 

қабілетін қалыптастырады. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы 

студенттердің ойлау қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін 

дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялардың 

тиімділігі жоғары болмақ. Жаңа ақпараттық техникаларын пайдалану соңғы уақытта 

білім беру жүйесінде маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Мультимедиялық 

технологиялар көбіне компьютерлік кабинеттерде қолданылады. Қазіргі уакытта сабақ 

материалына байланысты көптеген компакт-дискілер бар. Колледждағы арнайы 

пәндер сабағын компьютердің көмегіне сүйеніп өткізуге көп мүмкіндіктер жасалған. 

Жаңа материалды түсіндіруде интерактивті компьютерлік графиканы пайдалануды 

көздейтін аппараттық-бағдарламалық құралдарды пайдалануға болады. Компьютерлік 

графикалық материал презентациялық монитор көмегімен көрсетіледі. Информатика 

пәні бойынша компьютерлік тестілеуді қолдану оқушылардың интеллектуалдық 

танымын арттырады. Студенттердің бір тестілеуден жақсы нәтижеге жеткенше 



бірнеше қайтара өтеді. Бұл тестілердің барлығы информатика бойынша минимум 

талаптарына сәйкес келеді. Келесі бір маңызды жағдай уақытты үнемдеу. 

Осындай ақпарат құралдарын пайдалана отырып, мен сабақ барысында 

студенттердің қабілетіне, білім деңгейіне, ынтасына қарай топқа бөліп, өз бетімен 

еңбектенуге, ізденуге, шығармашылыққа баулып, қорытынды жасауға 

машықтандырамын, оқушының ақыл-ойын дамытып, өзіндік дүниетанымын 

қалыптастырамын, сабаққа ынтасын арттырып, тапсырманы орындау барысында 

жіберілген қателер мен кемшіліктерді уақытында анықтап түзетуге мүмкіндік беремін. 

Сабақ барысында студенттердің біліммен қаруландырып қоймай оларды қисынды 

ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту үшін студенттердің шығармашылық ізденісін, 

тапқырлығын, зеректігін, ойлауға икемділігін, өмірге ғылыми көзқарасын дамытуға 

арналған қосымша АКТ қолдану. Алынған өзекті тақырыпты басшылыққа ала отыра 

және істелінген жұмыстарды қорытындылай келе өзін-өзі бағалай білетін, 

шығармашылық деңгейі жоғары жан-жақты тұлға қалыптастыра отыра, студенттің 

білім сапасын көтеремін, алған білімдерін өмірмен ұштастыруға бағыт беріп студент 

кұзырлығын дамытамын.  Осындай тәжірибем арқылы студенттердің білімін, 

дағдыларын, ойлау қабілеттерін, шығармашылық ізденісін бақылау арқылы біршама 

нәтижеге жеттім. Мысалы: «Word мәтіндік редакторында кесте құру» тақырыбындағы 

ашық сабақта ақпараттық технологияны пайдалану арқылы студенттердің есте сақтау, 

ойлау қабілеттерін дамыттым. Есте сақтау қабілетін шыңдауға, ғылым мен техника 

жетістіктеріне, білімге деген қызығушылығын арттыруда топтан тыс шаралардың 

маңызы зор. Студенттердің информатикалық сауаттылығын арттыру, алған білімдерін 

тиянақты болуын қадағалау үшін топтан тыс жұмыстар жүргізіп,  студентті 

қызықтыратындай информатикалық ойындар, викторина шешу, кроссворд құрастыру, 

логикалық есептер шығарту арқылы ой-өрісін, пәнге қызығушылығын арттырып, пән 

аралық байланысты нығайту қажет. Қорытындылау кезінде тақырыпқа байланысты 

сөздік қорларын молайтып, өткен тақырыптың мазмұнын толық ашу үшін 

сәйкестендіру кестесін толтырғызып, сабақты бекітемін. Әр тарауды өткен соң, өздік 

жұмыс, тақырыптық есеп, бақылау жұмыстары, тестік тапсырмалар өткізу арқылы 

тақырыпты қаншалықты меңгергенін тексеріп, тақырыпты толық меңгере алмаған 

студенттермен қосымша сабақтар, топтан тыс жұмыстар жүргіземін. Тест түрлері 

студент білімін бекітуге қайталауға, жүйелеуге мүмкіндік береді. Сонымен қоса 

оқытушы мен студенттердің уақытын үнемдеуге оқу жұмысын ұйымдастыруға жағдай 

жасайды. 

Жалпы  студенттердің  ақпараттық технология негіздерінен алған білімі арқылы: 

 Студенттің пәнге деген қызығушылығы артады, құлшынысы оянады. 

 Шығармашылық қабілеттері артады. 

 Жылдам ойлауға машықтанады, білім сапасы артады. 

 Студенттер өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланды. 

 Компьютерлік сауатты болуға үйренеді. 

Ақпараттық технологияның оқытушы жұмысына ең тиімдісі - студенттердің білім 

олқылықтарына үнемі зерттеу жасап, түзету жұмыстарын жүргізуге пайдасы бар. 

Қазіргі заманның даму қарқыны оқытушылар шығармашылығын жаңаша, ғылыми-

зерттеу бағытында құруды талап етеді. Сондықтан, ХХІ ғасыр - информатика ғасыры, 



яғни ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің болашағы - жас 

ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жан-жақты дамуына ықпал ету оқытушы 

шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді. Компьютер және ақпараттық 

технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі студенттің жаңаша ойлау 

қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды табуға 

итеріп, нәтижесінде - өздерінің кәсіби потенциалдарының қалыптасуына жол ашады. 

Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы студенттің ойлау қабілетін 

қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан 

тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары деп есептейміз. 

«Армансыз адам қанатсыз құспен тең» демекші, менің ұстаз ретінде де, еліміздің 

ұлтжанды азаматшасы ретінде де арманым еліміздің әрбір азаматы терең білімді, 

интеллектуалды, заманауи техникаларды еркін меңгере алатын, әрқайсысы еліміздің 

дамуына өз үлесін қоса алатын болса деймін. Ол үшін оларға білім беретін ұстаздар өз 

пәнін жетік меңгерген, теория мен практиканы студенттер бойына сіңіре алатын 

шығармашыл, ізденімпаз, ең бастысы еңбекқор болуы қажет. 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:  

1. Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 

50 елдің қатарына кіру стратегиясы». 

2. «Информатика негіздері» журналдары. 

3. Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған 

Мемлекеттік бағдарламасы. 

4. А. Салихова  «Оқушылардың шығармашылығын дамыту» 

 

 

 

 

 

БІЛІМ БЕРУДЕ АКТ-Ы ПАЙДАЛАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚОРЛАРЫ 

Рахымжанова Мөлдір Ержанқызы 

ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық колледжі" КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

Аннотация. Бұл мақалада білім беруде АКТ-ы пайдаланудың әдістемелік 

қорлары талданған. Оқыту процесінде бейнеәдісті қолдану қарастырылды. Оқыту 

процесіне ақпараттық мультимедиалық технологияларды кірістіру талданған. 

Қарастырылып отырған пәндік аймақтың негізгі түсініктері анықталды. Түйінді 

сөздер: мультимедиа және гипермедиа технологиялары, интерактивті, 

интеграцияланған жүйелер, виртуалды үлгі, интерактивтік веб. Мақсаты: Білім беруде 

АКТ-ы пайдаланудың әдістемелік қорларымен танысу. АКТ-ны жаңаны үйрету, 

икемділікті қалыптастыру, жалпылау мен жүйелеу, білім мен икемділікті бақылап, 

есепке алу сатыларында пайдалану. • АКТ-ны жаңаны үйрету, икемділікті 

қалыптастыру • АКТ-ны жалпылау мен жүйелеу • АКТ-ны білім мен икемділікті 

бақылап, есепке алу сатыларында пайдалану Қазіргі уақытта әлемде орын алып 

жатқан тӛртінші ӛнеркәсіптік революция – қарқынды ақпарат ағыны мен жоғары 

технологиялық инновациялар ӛмірімізге сан қырлы жолмен ықпал етіп, осы 



ӛзгерістерге бейімделуді және жаңа шарттар жағдайында дами білуді талап етіп отыр. 

Цифрлық технологияларға кең мағынада электронды құрылғылар, жүйелер мен 

мәліметтерді ӛңдейтін бағдарламалар жатады. Мұндай жағдайда компьютер мен 

смартфондар, әлеуметтік желілер, жасанды интеллект, түрлі бағдарламалар осы 

түсініктің ішіне енеді. Цифрлық сауаттылық дегеніміз осы технологияларды меңгеру 

және қолдана білу. Ковид-19 таралуымен әлемнің барлық дерлік елдерінде енгізілген 

карантиндік шаралар нәтижесінде оқушылардың қашықтан білім алуға мәжбүр болуы, 

бұл мәселенің ӛзектілігін арттырды. Карантиндік шектеулер жағдайында 

оқушылардың білім алудан қол үзіп қалмауы, оларға сапалы білім беру мәселесі ең 

ӛзекті және кӛп талқыланған тақырыптардың бірі болды. Миллиондаған жастардың 

қашықтықтан оқытуға жүгінуі, бұл салаға үлкен инвестиция керек екенін аңғартты. 

Сондықтан пандемия білім беру саласындағы технологиялардың дамуына импульс 

берді десек қателейспейміз. Елімізде «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы 

шеңберінде Білім және ғылым министрлігі бірқатар маңызды жұмыстар жасағанын 

айтып ӛткен дұрыс. Республикамызда мұғалімдердің цифрлы сауаттылық бойынша 

білімдерін кеңейту және арнайы оқыту курстарынан ӛтуі жолға қойылған. Бұл мәселе 

бойынша «Ӛрлеу» АҚ филиалдары мен Назарбаев Зияткерлік мектептері базасында 

мектептердің информатика пәнінің мұғалімдеріне дәрістер тұрақты 

ұйымдастырылады. Бұл курстарда ұстаздар білім саласындағы соңғы жаңалықтармен, 

технологиялармен танысып, біліктілігін арттырады. «Цифрлы Қазақстан» 

бағдарламасы бірнеше салаға серпін бергенін айтып ӛткен жӛн. Білім беру жүйесін 

ақпараттандырудың негізгі мақсаты – оқушылардың ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыру. Осы мақсатты орындау барысында оқушылардың ақпараттық 

мәдениетін қалыптастыруда жаңа әдістерді қолдану қажеттілігі туындайды. Бүгінгі 

күні әлемдік ақпараттық білім кеңістігінің деңгейіне республика міндеттерін 

кӛтерудің тиімді жолы – білім беру саласын толықтай ақпараттандыру. Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесін ақпараттандыру осы 

саладағы мемлекеттік саясат негізінде анықталып, осы жүйедегі басты міндеттердің 

біріне айналып отыр. «Қазақстан — 2030» стратегиялық бағдарламасы білім берудің 

ұлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік 

білім беру кеңістігіне кіріктірумен сипатталады. Ел президентінің Қазақстан халқына 

Жолдауында компьютерлік сауаттану жӛніндегі ауқымды іске азаматтарды тарту 

қажеттігі айтылған және мемлекеттік қызметке жаңа қызметкерлерді қабылдау кезінде 

компьютерді, интернетті және электрондық поштаны қолдана білу дағдысы міндетті 

талап болуға тиіс екендігі атап кӛрсетілген. Осыған байланысты XXI ғасырда 

ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында 

тӛмендегідей міндеттерді шешу кӛзделіп отыр: компьютерлік техниканы, интернетті, 

электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне пайдалану арқылы білім сапасын кӛтеру. Қазір 

бүкіл дүние жүзі біртұтас денеге айналып, ғаламдасу құбылысы жүріп жатқанда, 

әртүрлі байланыс жүйелері сол дененің жүйке, қан тамырларының рӛліне айналған 

мына заманда интернеттік жүйені меңгермеген ел ерте ме, кеш пе дүние жүзінен 

келетін байланыс нәрін жоғалта бастайды. Түрлі елдерде болып жатқан 

жаңалықтармен танысуда, ақпараттар ағымынан қалыспауда интернет, электронды 

пошта құралдарының атқарар қызметі мол. Сондықтан білім беруді 

ақпараттандырудың тағы бір басты бағыттарының бірі – оқушылардың интернет 



жүйесінде жұмыс істей білуіне жағдай жасау. Интернет жүйесінде жұмыс істеу 

оқушыларға әлемдік білім мен ғылым жетістігінен хабардар етіп, оны игеруіне шексіз 

мүмкіндіктер ашатыны хақ. Интернетті пайдалану арқылы білімін жетілдіре түседі. 

Бұл іс қазір қолға алынған. Соның бірі облыстық кадрлар біліктілігін арттыратын 

және қайта даярлайтын институтында ӛткізіліп жатқан барлық курс тыңдаушыларына 

арнайы «Компьютерлік сауаттылық» тақырыбында дәрістер оқылып жүр. Бірақ оқу 

орнында компьютерлік сауаттылығын одан әрі дамытуға компьютерлер 

жетіспегендіктен толық мүмкіндік бола бермейді. Сол себепті де информатика пәні 

кабинетінен басқа әр оқу орнында компьютермен сабақ ӛтуге, компьютерлік білімін 

жетілдіруге арналған кабинет болу керек. Бұл – қазіргі заман талабы. Заман ағымына 

қарай күнделікті сабаққа видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, компьютерді 

қолдану айтарлықтай нәтижелер береді. Кез келген сабақта электрондық оқулықты 

пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, қисынды 

ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Дәстүрлі оқулықты оның электрондық нұсқасына оңай айналдыруға болады. Қазіргі 

кездегі қолданылатын ақпараттық технологиялар білім берудің әдістемесі, мазмұны 

мен формасына айтарлықтай әсер ететіні байқалады. Оқушылар қазіргі замандық 

ақпараттық технологияларды (дербес компьютер, Интернет сервистері, электрондық 

оқулықтар т.б.) белсенді түрде пайдаланады. Информатика пәнін оқытуда 

мультимедиа және гипермедиа технологияларды пайдалану, оқытылатын 

программаларды кӛрнекі түрде демонстрациялау және бейнесабақтарды қолдану білім 

алудың тиімділігін арттыра түседі. Компьютерді оқу орнында оқытуды практикаға 

енгізу әлеуметтік, экономикалық, теориялық және практикалық сипаттағы түйінді 

мәселелерге жол ашып отыр. Атап айтқанда, ғылыми-техникалық прогрестің тез ӛсу 

қарқыны жоғары деңгейлі мамандар даярлауда жаңаша оқыту әдістерінің қажеттігін 

алға қоюда. Бұл мәселелерді шешудің бірден бір жолы – оқу процесін 

компьютерлендіру. Компьютерді оқу процесінде тиімді пайдалану үшін оны 

қолданылады. Мультимедиалық технологиялар – бейнелік және аудиоэффектілік, әр 

түрлі мультипрограммалық мүмкіндіктерді интерактивті программалық жабдықтың 

басқаруымен орындата алатын электрондық құжаттарды дайындау тәсілдері. 

Мультимедиа технологиялары құралдарын оқу әдістемелік материалдары кешендерін 

жасауда қалай қолдануға болады? Оларға әр түрлі мультимедиалық эффектілерді жай 

мультимедиа мәтіндермен салыстырғанда қандай кӛлемде қосуға болады? Оқу 

құжаттарында мультимедиалық қосымшыларды пайдалануға шек қойыла ма? 

Осындай мультимедиа әсерлелерді шешу бағытында нақты зерттеу жұмыстарын 

жүргізу керек, ӛйткені гармонияны бұзу ӛте жақын, әсерлі қосымшаларды 

мультимедиалық эффектілерді шамадан тыс қолдану оқушылардың жұмыс қабілетін 

тӛмендетіп, оларды тез шаршатуы да ықтимал. Осындай сұрақтарға жауап беру оқыту 

ісіндегі шамадан асып шарықтауды болдырмау, оқу — әдістемелік материалдарын тек 

эффектілі түрде кӛрсетпей, оның тиімді жағын қамтамасыз етуі керек. Жаңа 

мультимедиалық технологияларға байланысты компьютерлік программаларды да 

кӛрнекі материал ретінде қолданып, тестер және бақылау жұмыстарын ӛткізіп, 

шығармашылықты дамытатын есептер шығарып, қашықтан оқыту сабақтарына 

қатысып, бұрынғы қалыптағы тәсілмен қоса компьютерде де жұмыс істеуді қатар 

атқарып, әрбір балаға бағытталған ойын сабақтарын, т.с.с жасау мүмкін болып отыр. 



Қазіргі кезде жаңа информациялық технологиялар енгізу оқушылардың мүмкіндіктері 

мен талаптарын компьютер арқылы жүзеге асыруды жылдамдатып болашаққа қарай 

екпінді қадам жасатып отыр. Ол үшін бүгінгі күні сабақ берудің жаңа тәсілдерін жасау 

бағытында жақсы жұмыс істеу қажет, олар оқушылардың білім деңгейін, 

шығармашылық қабілеттерін арттырып, компьютерді де тез игеруге жағдай жасап 

отыр. Оқу орындарының жұмыс тәжірибесіне ақпаратты экрандық кӛрсетілім түрінде 

беретін видеоәдістің қарқынды енуі, оның жеке оқыту әдістемесі ретінде ерекшелеуге 

мүмкіндік береді. Бейнеәдіс оқытылатын материалды беру, бақылауды ұйымдастыру, 

бекітулер, қайталаулар үшін қолдануға болады, ол дидактикалық функциялардың 

барлығын табысты орындайды. Әдістің артықшылығы хабарды кӛрнекті 

қабылдатуында болып табылады. Осы әдістің оқыту және тәрбиелеу функциялары 

кӛрнекті бейнелердің әсер ету нәтижелілігімен ерекшеленеді. Кӛз алдына келген 

хабардың кӛрнекті түрде кӛрсетілуі қабылдауға ӛте қолайлы болып келеді. Оқыту 

процесінде бейнеәдісті қолдану мынадай мүмкіншіліктерді қамсыздандырады : • 

Оқушыларға оқытылатын құбылыстар мен процестер туралы толық және ақиқат 

хабарды беру; • Оқыту үрдісіндегі кӛрнекіліктердің алатын ролін кӛтеру ; • Оқушы 

назарларындағы сауалдар мен тілектерді қанағаттандыру ; • Білімді бақылаумен және 

түзетумен байланысты техникалық жұмыс бӛлімінен оқытушыны босату; • Нәтижелі 

кері байланысты орнату ; • Толық және жүйелі бақылау орнату , үлгерімдік туралы 

объективті есебін ұйымдастыру. Бейне әдіс арқасында кӛптеген дидактикалық және 

тәрбиелік мақсаттар нәтижелі шешіледі: 1. Жаңа білімдердің баяндалуы ; 2. Күрделі 

механизмдердің, процестердің, графикалық үлгілердің әрекет принциптерінің 

динамикасын түсіндіру; 3. Кӛп еңбекті процестердің бақылауы ; 4. Бейнеқұжаттарды 

ұсыну, ӛмірмен байланысты нығайтуы; 5. Жабық жабдықтау ішіндегі ӛтіп жатқан 

жасырын процестерді бақылауы ; 6. Оқыту — жаттығу және зерттеу жұмыстарына 

арналған деректер қорын жасауы; 7. Оқу үрдісін рационализациялау, оның ӛнімділігін 

және ғылыми хабардың меңгерілуін жоғарылату жолымен педагогикалық басқару 

сапаларын кӛтеру. Мультимедиа технологиялары оқу орнындағы білім беруде ӛз 

нәтижелілігін дәлелдей алды. Интерактивтілікпен ақпаратты жеткізетін түрлі 

құралдары бар мультимедиа оқу сапасының жаңа деңгейін қамсыздандырады. Қазіргі 

заманғы компьютерлердің техникалық құралдарының дамуымен қатар, 

мультимедианың визуальды ортасы қарқынды ӛзгереді. Үш ӛлшемді графиканы 

кеңінен қолдану гипермәтіндік беттері бар кітаптар метафорасын іске асыратын 

дәстүрлі электрондық оқулықтан, интерактивті білім алатын ортаға бейімдейді. 

Білімнің үш ӛлшемді әлемі монитор экраны арқылы оқушымен қабылданады, нақты 

объектілердің бейнелері виртуалды үлгілерімен қатар жұмыс істейді. Заманға сай 

ақпараттық технологиялардың оқу үрдісін ықшамдауы бағдарламалық — 

шығармашылық жобалардың қолдануына негізделген. Қазіргі заманғы оқушыны 

қалыптастырудың келесі негізгі әдістемелік ерекшеліктерін ұсынуға болады: 1) 

Сабақта мультимедиалық презентацияларды қолдану компьютерлік сыныптарда 

мультимедиалық проекторларды, резидентті анықтамаларды, автоматтандырылған 

оқыту жүйелерін, әртүрлі бағдарламалардың жұмысы туралы бейнежазбаларын 

пайдалану арқылы ӛткізіледі; 2) Практикалық жұмыстарда әрбір үйренушіге бӛлек 

компьютер берілуі тиіс, онда олар жеке папка жасап, оқушының фамилиясы, аты – 

жӛні, сыныбын жазып шифрлайды; 3) Жекеленген оқытушы бағдарламаларды кеңінен 



қолдану, кӛп дәрежелі тапсырмалар банкін тиісті пайдалану (практикалық және 

лабораториялық жұмыстарда); 4) Жұмыстардың маңызды бӛлімін мақсатқа лайықты 

іскер ойындар түрінде ӛткізу; бітірушілер кәсіпшілік қызметте кездесетіндей кӛп 

нұсқалы нақты ӛмірде орындалмаған тапсырмалар берілуі тиіс; 5) Кең кӛлемде 

жүйелілік ұстанымдарды сақтайтын жобалар әдісі қолданылуы тиіс, бұл — бір 

глобальды тапсырманың жүйелі түрде барлық практикалық (лабораториялық) және 

графикалық жұмыстарда тиісті орындалып, толықтырылып және кеңейтіліп, 

тұйықталған жүйеге айналуын білдіреді; 6) Бағдарламаның негізгі бӛлімдерінің 

параллельді зерттеу мүмкіншілігі алдын ала ескерілуі керек; бұл білім алушыларға 

әрбір бӛлімге қатысты терең білім алуларына мүмкіндік береді; 7) Ӛзара байланысқан 

келесі ұстанымдарға сүйену қажет: тану мотивациясы, жан-жақты қабылдағыштық, 

жүйелі – ақпараттық талдау; 8) Оқытудың проблемалық әдісін кеңірек қолдану қажет, 

оқу барысында пайдаланылатын нақты бағдарламалардың (құжаттардың, кестелердің, 

деректер базасының) ӛңделуін алдын ала ескеру; Білім беруде дәстүрлі оқытумен 

салыстырғанда мультимедиа технологияларды қолданудың келесідегідей жетістіктері 

бар: • түрлі түсті графиктер, анимациялар, дыбыстық кӛркемдеу, гипертекстті 

қолдануға мүмкіндік береді; • тұрақты жаңару мүмкіншілігі; • жариялау мен кӛбейтуге 

аз шығындалу; • интерактивтік веб — элементтерді орналастыру мүмкіншілігі, 

мысалы тестілер немесе жұмыс дәптерлері • кӛшіріп алу және цитат алуға арналған 

бӛлімдердің тасымалдау мүмкіншілігі; • электрондық кітапханалардан немесе білім 

беру сайттарынан қосымша әдебиет алу үшін гипербайланыс орнатады; Мультимедиа 

технологияларын пайдаланып, дәрісханалық жұмыстарды ұйымдастыру уақытты 

үнемдеуге мүмкіншілік береді. Оқыту процесіне ақпараттық мультимедиалық 

технологияларды кірістіру оның нәтижелілігін арттырады. Мультимедиа 

оқулықтарындағы клавиатура мен тышқанның үйлесімді ойластырылған әрекеті білім 

беру технологиясының тағы да бір артықшылығын айқындайды. Ол мануальді 

жаттығулардың жадыны біршама дамытуға негізделген. Г. Кирмайерге сәйкес 

мультимедиалық технологияларды оқыту процесінде интерактивті пайдалану 

меңгерілген материалдың 75% пайызын құрайды. Мультимедиалық технологиялар 

кӛрнекі статикалықтан оқулықтан динамикалыққа айналдырды. Ертеректе мұндай 

мүмкіншілікке білім беретін теледидар ғана ие болатын, бірақ бұл облыста 

интерактивті аспекті жоқ. Уақыт ағымына қарай дамитын процестердің үлгісін жасау 

және осы процесстердің параметрлерін интерактивті ауыстыру — мультимедиалық 

білім беру жүйесінің маңызды дидактикалық артықшылығы болып табылады. 

Мультимедиалық технологияларды қолдану тәжірибесі мынаны кӛрсетеді: • 

Оқушылардың жұмысқа деген қызығушылықтары мен белсенділіктерін 

жоғарылатады; • Ойлау қабілеттерінің алгоритмдік стилі дамиды, үйлесімді шешімдер 

қабылдауға іскерліктері қалыптасады, вариативті іс істеуді дамытады; • Оқытушы 

ескішіл жұмыстың кӛпшілігінен босайды, алынған нәтижелер негізінде 

шығармашылық қызметін жоғарылату мүмкіншілігі туады. Жалпы, заман талабына 

сай, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандар даярлау үшін білім беру жүйесін 

цифрландыру ӛте ӛзекті деген тұжырым жасауға болады. Сол себепті әлемнің кӛптеген 

елдері арнайы бағдарламалар қабылдап, заманауи технологиялардың білім саласында 

қолданылуын кеңейтуге ұмтылып отыр. Қазақстан да бұл салада жағымды 

ӛзгерістердің жүргізіліп жатқандығы, мемлекеттік қолдау мен инвестицияның 



жоғарылығы, еліміздің осы бағытта әлемнің кез келген елімен бӛлісе аларлық 

тәжірибесі барлығы анықталды. Бұдан отандық білім жүйесі заманауи 

технологияларды меңгерген, сапалы кадрлар даярлауға қабілетті деген ой түйіндеуге 

болады.  
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Аннотация.  В статье представлен обзор электронных ресурсов для создания 

интерактивных тестов, викторин, опросов. Выявлена актуальность использования 

мобильных технологий и веб-сервисов. Проанализированы популярные веб-сервисы, 

выявлены их отличия и сходства, выделены преимущества использования для 

учащихся и преподавателей.  

Ключевые слова: викторина; мобильные технологии; ноутбук; тестирование; 

веб-сервис; опрос. 

 

  В век современных технологий формирование ИКТ-компетенций как никогда 

актуально для педагогов. Использование онлайн-сервисов приобретает большую 

популярность. Создавая различные онлайн-задания с помощью виртуальных 

инструментов, преподаватели овладевают методикой подготовки наглядных 

дидактических материалов, тем самым делают более живым и динамичным 

образовательный процесс. Как пример, такими материалами являются опросы, 

викторины, блиц-тестирования. 

  Викторина - это соревнование, в котором участники пытаются ответить на 

вопросы с тем, чтобы проверить свои знания. Из самого определения этого слова 

понятны все преимущества использования данного вида заданий на уроках. Любое 

соревнование на уроке помогает мотивировать обучающихся и делает урок 



интереснее, а участников соревнования — активнее. Также важно, что обучающиеся 

пытаются ответить даже на те вопросы, точного ответа на которые они не знают. 

Правильная догадка обеспечит более прочное запоминание материала. Как правило, 

вопросы викторины — это знакомое всем нам задание на множественный выбор, в 

котором предлагаются 3-4 варианта ответа. Кроме того, в викторине знания 

проверяются, но за них выставляется не оценка, а набранный балл.  

         Для студентов викторина хороша тем, что обеспечивает на уроке разнообразие 

видов и режимов работы. Таким образом, нет необходимости работать исключительно 

с учебником или словарём и общаться только с преподавателем. Викторина также 

повышает уверенность студента в своих знаниях. Ведь даже те, у кого оценки низкие, 

могут ответить на вопросы подобной викторины. Немаловажно и то, что при 

выполнении викторины за компьютером каждый студент работает в своём темпе, 

может несколько раз возвращаться к тому или иному вопросу и при этом не зависит от 

преподавателя или студентов. И, наконец, за такую викторину студент получает не 

оценку, а количество набранных баллов и словесную оценку, поощряющую его 

дальнейшую работу. Несмотря на то, что тестирование в его классическом понимании 

существует с начала XX века, данный метод до сих пор является актуальным и 

объективным. Тем не менее, стандартная форма теста (решение на бумаге, выбор 

ответа) не является динамичной, тем самым не заинтересовывает учащихся.  

  По-настоящему тесты могут быть востребованы и полезны только в таком 

учебном процессе, в котором преподаватель из урокодателя превращается в 

разработчика новых программно-педагогических средств, в организатора процесса 

самостоятельного учения студентов. Разработка викторин в онлайн-сервисах является 

актуальной, так как в большинстве случаев учащиеся выбирают варианты ответа с 

помощью мобильных телефонов, которые есть сейчас у каждого подростка. 

Примерами таких сервисов, для которых понадобится лишь компьютер преподавателя 

и мобильное устройство у студентов, являются Kahoot, Quizizz, Triventy, Quizalize 

и.т.д. В подобных сервисах так же есть возможность создавать тесты «команда против 

команды», где группы учащихся могут обсуждать ответы, общаться с преподавателем 

и одноклассниками, самостоятельно организовываются. Учащимся интересно 

использовать мобильные устройства на уроках и выполнять онлайн-упражнения. Так, 

ученые провели исследования среди американских учащихся. Результаты показали, 

что каждый девятый из десяти студентов, считает использование мобильных 

технологии в классе подготовкой к цифровому будущему. Когда студенты используют 

технологию в качестве учебного инструмента или инструмента для общения с 

другими, их роли в процессе обучения переходят к активному статусу, а не к 

пассивной роли получателя информации, передаваемой преподавателем или 

учебником. Использование мобильных технологий позволяет учащимся обеспечить 

высокий уровень коммуникации между другими студентами и преподавателем, тем 

самым решая задания сообща и организовывая обсуждение других учебных вопросов. 

  Актуальность использования веб-сервисов так же заключается в том, что 

преподаватель тратит меньше ресурсов. Из таких ресурсов можно выделить время на 

организационные моменты (раздача листов, сбор, проверка каждого студента, анализ, 

сбор статистики), не перерабатываемые материалы (печать тестов, бумага, ручки), 

хранение тестов в неудобном бумажном виде.  



  1. Сервис для создания опросов Kahoot. 

  На онлайн-сервисе Kahoot преподаватели могут создавать опросы и анкеты, 

которые студенты могут проходить в классе с помощью мобильных устройств, таких 

как ноутбук, компьютер, мобильный телефон. Преподаватель имеет возможность 

сделать тест с мобильного устройства в любое время, даже во время урока для 

понимания того, усвоен ли материал. После каждого вопроса появляется таблица с 

баллами, тем самым учащиеся мотивированы в получении призового места. 

Преподавателю доступна статистика ответов, по которой можно выявить слабые и 

сильные стороны каждого обучающегося. В статистике даже учтено время, 

потраченное на ответ. Создавать можно разные типы тестов - с множественным 

выбором, текстом и изображениями, на установление хронологической 

последовательности и др. Для вопросов можно использовать изображения из 

библиотеки сервиса, собственные ресурсы, видеоматериалы из YouTube. 

Использование этого инструмента является хорошей заменой покупке дорогостоящих 

пультов, интерактивных досок для системы обратной связи в классе. Для 

использования приложения понадобится проектор, компьютер и мобильные телефоны 

у обучающихся. 

  2. Сервис для создания опросов Quizizz. 

  С помощью Quizizz можно также создавать и проводить игры, викторины, 

тесты, домашнюю работу, блиц-тестирование. Основное отличие состоит в том, что 

при запуске викторины учащиеся отвечают на вопросы, двигаясь в своем темпе, тем 

самым они не теряют баллы. При помощи Quizizz можно организовать соревнования и 

отслеживать результаты каждого учащегося. 

  3. Triventy- онлайн конструктор игр и викторин, является игровой платформой, 

которая позволяет писать, запускать и проводить викторины в классе. 

  Преподаватель может создать тест или викторину на своём компьютере, а 

студенты могут отвечать на вопросы со своих мобильных устройств или ноутбуков. 

Студенты будут участвовать в игре, используя свои смартфоны - без какой-либо 

предварительной установки - в то время как вы запустите игру на большом экране - 

так же, как бы вы запустили презентацию. Создать свою викторину для класса- это 

просто и увлекательно, три шага, и все готово! В классе представляется викторина на 

большом экране - так же как презентация. Студенты могут присоединиться к 

викторине, перейдя в Triv.in и после ввода PIN-кода, присвоенного вашей игре. 

Студенты видят очень короткую ссылку (например, 'triv.in/123') на экране. Используя 

эту ссылку, они смогут вступить в викторину используя любое Интернет-совместимое 

устройство. После того, как студенты подсоединились, запускается викторина. Игра 

синхронизируется между главным экраном и смартфонами студентов. Все видят 

результаты викторины на большом экран и на смартфоне. Очки начисляются за 

правильные ответы. Дополнительные баллы начисляются за скорость ответа. 

  4. QUIZALIZE —ещё одна увлекательная онлайн платформа, которая 

напоминает Kahoot, Socrative, Triventy, Quzizz и другие онлайн конструкторы 

интерактивных тестов. Как и в упоминавшихся программах, учащиеся отвечают на 

вопросы тестов на своих ноутбуках, планшетах или смартфонах, перейдя на сайт 

Quizalize, введя свои имена и код класса. Студенты получают очки за правильно 

отвеченные вопросы. Причём это происходит мгновенно, после ответа на каждый 



вопрос.Общий счет представлен каждому студенту персонально в конце каждого 

теста. Студенты могут проанализировать свою работу, увидеть допущенные ошибки. 

  Создание викторины на Quizalize просто и понятно. Для начала достаточно 

назвать свою викторину и указать предметную принадлежность. В каждый вопрос 

викторины вы можете включить изображение и до четырех вариантов ответа. Можно 

указать ограничение по времени от 5 до 120 секунд на каждый вопрос. Quizalize 

предлагает также викторины, созданные другими пользователями. Некоторые из них в 

свободном доступе, и другие продаются за один-два доллара. Quizalize, по сравнению 

с другими платформами, имеет большое преимущество.В большинстве других 

платформ студенты должны играть одновременно. В Quizalize студенты не привязаны 

к прямому участию. Они могут выполнять задания в присущем для них темпе. Или 

преподаватель может дать выполнение викторины как домашнее задание. 

Преподаватель не привязан к компьютеру. В удобное для него время он входит в 

программу и видит результаты выполнения студентами теста. Хотя и режим 

одновременного участия в классе с использованием большого экрана или 

интерактивной доски в сервисе Quizalize возможен. 

  Таким образом, использование веб-сервисов для создания тестов, викторин 

является актуальным как для педагога, так и для учащихся. Повышенная мотивация, 

игровая форма, элемент соревнования более импонирует студентам, нежели 

стандартная форма проведения теста. С позиции педагога, мобильные технологии 

позволяют оживить учебную программу, сделать изучаемый материал наглядным, а 

урок более информативным, включив в него элементы интерактивности; 

переосмыслить методы обучения и улучшить обратную связь с учащимися. Всё это 

способствует увеличению объёма знаний и повышению их качества, развитию 

навыков и умений, необходимых в современном мире. 
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Аннотация. В данный̆ статье рассмотрены и проанализированы описание 

противозаконных на текущий момент веществ, используемых космическими 

пилотами — обычно называемых «бустерами». 
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В прошедшие годы в области космической индустрии зафиксировано 

увеличение спроса на когнитивные нейростимуляторы (обычно именуемые 

«бустерами»), исключительно среди пилотов. В течение многих лет бустеры были 

запрещены во всех странах на основании опасности для здоровья. Однако риски 

пилотов значительно уменьшились благодаря развитию капсульных технологий и 

клонирования, и многие, по-видимому, готовы решиться своим здоровьем ради 

кратковременного усиления способностей. За последние несколько лет на черном 

рынке возникли новые вариации бустеров, и спрос растёт с каждым днём. В 

отдалённых регионах формируются хорошо охраняемые и засекреченные нелегальные 

лаборатории.  

 

 После усиления наблюдения и контроля со стороны DED и других агентств, за 

последние 12 месяцев было закрыто более двух дюжин лабораторий. Большинство из 

них располагалось на малых станциях вдалеке от торговых маршрутов. Однако, 

недавнее следствие DED показало, что до 50 лабораторий по-прежнему 

функционируют, и по меньшей мере 2 новых ежемесячно вводятся в строй. С ростом 

прибылей производителей новые лаборатории не только становятся больше и лучше 

оборудованными, но и располагаются всё дальше от освоенного космоса и 

юрисдикции государств. Более того, меры по защите также увеличиваются 

многократно, и это требует от нас всё больше сил для разрешения проблемы. 

 

  Первоначальные бустеры возникли около века назад, когда вперед шагнули 

технологии рекомбинантных ДНК. Значительный прорыв произошёл в рамках 

финансированного Федерацией научно-исследовательского проекта под управлением 

доктора Hollows и доктора Tancrez. Основы метода, при котором бактерии заражаются 

вирусом с целью индукции синтеза определенного белка, были известны веками и 

применялись, например, в лечении диабета. Аналогичная процесс была использована 

для прямого внедрения в клетки человеческого организма генетически 

модифицированных вирусов. Клетками-мишенями стали нейроны головного мозга, 

где вирусные векторы**индуцировали выработку мембранных белков в синапсах, 



обеспечивая необходимые для формирования памяти структурные изменения. В 

ключевом эксперименте было показано значительное сокращение времени освоения 

лабиринта подопытными животными и минимум побочных эффектов.  

 

 После множество испытаний на животных было проведено первое 

исследование на человеке. Ради прогресса науки добровольцем стал один из 

студентов доктора Танкриза. Он демонстрировал выдающуюся обучаемость в течение 

некоторого времени после эксперимента, вдобавок все знания и навыки сохранились и 

после окончания действия препарата. К сожалению, через два года он умер от 

инфекции, не связанной с исследованиями. Через несколько месяцев Федерация дала 

разрешение на продолжение испытаний на людях. Это случилось, когда Галленте и 

Калдари были на грани войны, во время восстания Waschi. В Федерации предвидели 

большую необходимость в пилотах в случае войны, и исследования бустеров были 

разрешены в надежде, что они значительно ускорят процесс подготовки пилотов. С 

возможностью проведения клинических испытаний при участии людей, 

исследовательская команда сделала последние шаги в отработке методики, и вскоре 

первые бустеры появились на фармацевтическом рынке.  

 

 Очень быстро бустеры завоевали популярность, особенно среди элиты, 

могущей позволить себе столь дорогостоящие препараты. Имена первопроходцев на 

рынке бустеров были на слуху — и никто не был более известен чем A. Louria, 

основатель компании Booster-Tech Inc. , крупнейшей среди производителей бустеров. 

Преимущества, даваемые бустерами были выдающимися даже тогда, когда они не 

имели и близких к теперешним свойств. За несколько лет бустеры прочно заняли 

место в жизни множества людей. Производители постоянно совершенствовали 

технологии, бустеры дешевели и становились всё более мощными, были разработаны 

новые, более удобные методы внедрения. Вместо неприятных и зачастую 

болезненных инъекций была разработана методика доставки вируса через нейролинк, 

что сделало бустеры еще более привлекательными для пилотов. 

 

 Все ведущие компании проводили всесторонние исследования бустеров, 

прежде чем представить их на рынке. Тесты не выявили серьезных побочных 

эффектов, даже у постоянно принимающих бустеры людей. Результаты были 

подтверждены независимыми компаниями и государственными институтами. Но они 

оказались слишком хорошими, чтобы быть правдой. К несчастью, побочные эффекты 

бустеров не проявлялись десятилетиями.  

 

 Первым обнаруженным серьёзным последствием применения бустеров стала 

эпилепсия. Было обнаружено, что некоторые люди имеют генетическую 

предрасположенность к проявлению этого побочного эффекта. Когда эти 

специфические аллели были выявлены, стало возможным оценить риск применения 

бустеров еще до начала их использования. Но через сорок лет со времени появления 

первых бустеров обнаружили гораздо более страшный побочный эффект. Было 

установлено, что вызываемое прионами***смертельное заболевание мозга напрямую 

связано с использованием бустеров. Бустеры оказались причиной соматических 



мутаций в клетках, на которые действовали, что значительно повышало вероятность 

неправильной сборки белков и последующее формирование из них бляшек в 

нейронах. Это, в свою очередь, вызывало постепенное повреждение и потерю 

функций нервной ткани. Неизлечимая болезнь медленно разрушала мозг, приводя к 

потере памяти, двигательных навыков, нарушению психики, и заканчивалась отказом 

жизненно важных органов. 

 

 Поначалу люди не обращали пристального внимания на подобные случаи, 

считая их единичными. Однако число их росло день за днём, и стало ясно, что 

началась новая эпидемия. Даже если бы подверженным заболеванию был один из 

десяти, это оказалось бы громадное число людей — ведь бустеры были чрезвычайно 

популярны. Более того, болезнь оканчивалась смертельным исходом в 90% случаев, и 

общество грозила захлестнуть массовая истерия, но правительства среагировали без 

промедления. Был наложен временный запрет на использование бустеров. Тем не 

менее, это не спасло миллионы людей от мучительной медленной смерти.  

 

 Компании-производители вскоре закрылись одна за другой, обескровленные 

многочисленными судебными тяжбами. Федерация Галленте начала тщательное 

изучение бустеров, и результаты ясно и без каких-либо сомнений показали дефект 

бустеров. Это побудило все государства наложить бессрочный запрет на 

производство, распространение и хранение бустеров. 

 

 Запрет прочно держался на протяжении десятилетий, и появления бустеров где-

либо не было зафиксировано. Комиссия, сформированная Сенатом для расследования 

«бустерной катастрофы» и прогноза будущего бустеров, в своём заключительном 

отчёте заявила следующее: «Единогласно мнение, что общество усвоило урок, 

преподнесённый бустерами, и нам никогда более не придется иметь дело с такой 

угрозой. Стремиться к совершенству и при этом вводить себе яд в лучшем случае 

опасно, в худшем — смертельно. По общему впечатлению, бустеры теперь не более 

чем прошлое». 

 

 Теперь можно с уверенностью сказать, что эти оптимистические прогнозы 

полувековой давности не оправдались. Действительно, на протяжении многих лет не 

было зафиксировано массового распространения бустеров, а случались лишь мелкие 

инциденты с кустарным производством по старым методикам, которые легко 

пресекались. Но соблазн преимуществ бустеров легко склонял людей к безрассудному 

поведению в прошлом, и, несмотря на слишком хорошо известные опасности их 

применения, можно утверждать, что бустеры возвращаются и будут угрозой, пока мы 

не предпримем решительных действий. 

 

Те новые бустеры, что уже присутствуют на чёрном рынке, во многом 

революционны. Даже если их действие аналогично старым, они подверглись 

значительной доработке с целью снижения риска проявления побочных эффектов. В 

новой методике используются многочисленные инъекции малых доз на фоне 

подавления иммунной системы. Это позволяет обойти ранее возникавшие трудности, 



когда вырабатывался иммунитет на бустеры, и их применение переставало давать 

эффект. Важнейшим преимуществом нового метода является снижение числа случаев 

энцефалита, а также меньший риск развития эпилепсии. Последнее, скорее всего, 

связано с использованием пилотами комплекса нейроконтроллеров, которые могут 

подавлять или сдерживать эпилептические припадки. Кроме того, подавление 

иммунной системы позволяет продлить эффект каждой инъекции бустера. 

 

  Очевидный недостаток снижения иммунитета — уязвимость ко многим 

заболеваниям. Однако пилоты проводят большую часть времени в своих капсулах, в 

полностью стерильной среде. Так что даже полное выключение иммунной системы не 

слишком волнует их, хотя делает крайне затруднительным (впрочем, не 

невозможным) нахождение вне капсулы. Но необходимо подчеркнуть, что даже если 

бустеры относительно безопасны для пилотов в их стерильных капсулах с 

нейроконтроллерами, они представляют большую угрозу для обычных людей. Любой 

ценой мы должны не допустить попадания бустеров в неподготовленные и 

неосмотрительные руки, иначе может разразиться еще одна катастрофа. Поэтому 

первостепенной задачей является пресечение производства и распространения новых 

бустеров.  

 

 Одной из постоянных проблем старых методов была генетическая 

вариабельность индивидуальной чувствительности, которая оказывала относительно 

большое влияние на конечный эффект бустеров. Некоторые были более склонны к 

развитию побочных эффектов, тогда как другие не были подвержены действию 

бустеров вообще. Впоследствии было доказано, что это напрямую связано с 

генетическими различиями между расами и родами. Конечно, часть бустеров 

довольно универсальна, но зачастую они создавались и с прицелом на уникальные 

генетические особенности, что привело к появлению расоспецифичных бустеров.  

 

 Комплекс научно-исследовательских работ для создания таких новых бустеров 

столь велик, что не вызывает сомнений его организация и финансирование со стороны 

некой влиятельной группировки, имеющей доступ к новейшим технологиям. 

Единственная независимая организация с такими возможностями — Картель Ангелов. 

Однако в DED не смогли установить их причастность к разработкам новых бустеров. 

С другой стороны, факт, что Картель вовлечён в распространение бустеров со 

времени их появления, по словам полковника Jeanrick Cavalery наводит на мысль: 

«Либо Картель очень близок к производителям, либо сам производит бустеры». Кроме 

того, мы не можем исключить возможность проведения научно-исследовательских 

работ, и даже производства новых бустеров одним из государств.  

 

 В заключение я думаю требуется в будущем усилить меры для пресечения 

распространения новых бустеров. Допуская, что они могут быть востребованы 

большим числом законопослушных космолётчиков, я не считаем бустеры 

необходимыми хорошему пилоту. Сомнительные преимущества, даваемые бустерами, 

не могут перевесить значительный риск их применения. 
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Электронды оқулықтарды сабақта пайдалану 

  тиімділігі 

Кеншимбаева Айнур Маратовна 

ШҚО Білім басқармасының “Р.Байсейітов атындағы Семей  

қаржы-экономикалық  

колледжі” ҚМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан 

           Аннотация 

 

 Программа жөнінде қысқаша мәлімет болады. Жақсы электронды оқулықгы 

кұрудың бастапқы шарты оқу материалының толық камтылуы керек, яғни мәтін, 

графиктер болуы тиіс. 

Тапсырмалар жүйесі әрбір тақырыптың соңында іске қосылуы керек. Ол 

үйренушілерге осы тақырып бойынша сұрақгар мен тапсырмалар береді. Егер 

тапсырмалар толығымен орындалмаса, үйренуші келесі тақырыпқа өте алмайды. Бұл 

пайдаланушы үшін ізденуге, оқу материалдарын мұқият қайталауға мәжбүр 

етеді.Тестік жүйе үйренушінің соңғы қорытынды білімінің деңгейін бағалауға 

арналған. Ол текстік сұрақтар түрінде беріледі. Тестік сұрақтардың түрлері мен 

формаларын оқулықты жазушылар тандап, құрастырып, текстік сүрақтарға жауап 

берген адамдар жөнінде мәліметтер қорын кұра алуы керек. 

 



Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесі саясатының басты 

мақсаттарының бірі жан жақты, жогары білімді, қабілетті жеке тұлғаны тәрбиелеу. 

«Білім туралы» заңда білім беру жүйесінің басты міндеті «Ұлттық және жалпы 

адамзаттық құндылықтар, ғылым мен тәжірибе жетістіктері негізінде жеке адамды 

қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

жағдайлар жасау» делінген. 

Білім берудің кез келгекн саласында электрондық оқулықтарды пайдалану 

студенттердің танымдық белсенділіктерін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау 

жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбекетуіне жағдай жасайды. Студент 

өзін қоршаған ортаны барлық сезім мүшелері арқылы танып біледі, алайда олардың 

қабылдауы әртүрлі. Ақпараттарды қабылдаудың негізгі арналары:есту, көру және сезу 

болып табылады. Өзін қоршаған ортадан қабылдайтын мәліметтердің  90 пайызын 

көру жүйесі арқылы, 9 пайызын есту жүйесі арқылы, тек 1 пайызын сезім мүшелерінің 

көмегімен қабылдайды. Көру жүйесі –есте сатаудың түрлері ішінде жетік, үздік 

дамығаны. Педагог-психологтардың зерттеулері бойынша берілетін білім оқушының 

ішкі мұқтаждығымен сәйкес келмесе, онда процесінде қиындық туындайды. Мысалы, 

информатика пәнін алатын болса, компьютермен жұмыс істеу кезінде жаңа 

ұғымдармен таныс болмауынан және техника құралын бірінші рет пайдаланып 

отырғандытан, оның мүмкіншілігі мен қажеттілін білмеуі салдарынан студенттердің 

өздеріне деген сенімсіздігі туады. 

Қазіргі кезде жас ұрпақ тәрбиесі, оның жеке тұлғасының жаңаша қалыптасуы, 

әлеуметтік дүниеге көзқарасы, жалпы болмысы, ең алдымен мұғалімге 

байланысты.Қазіргі заман мұғалімінен өз пәнінің терең  білгір болуымен қатаң, 

тарихи танымдық, педагогикалық-психологиялық, саяси экономикалық, білімділік 

және ақпараттық сауаттылық талап етілуде.Ол заман  талабына сай білім беруде 

жаңалыққа жаны құмар,  шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу – тәрбие ісіне еніп, 

оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана, білгі мен білімі  

жоғары жетекші тұлға ретінде  ұлағатты саналады. 

Электронды оқулықты пайдалану арқылы: 

-оқу материалдары туралы  студенттерге дәл және  толы ақпарат беру арқылы 

оқыту  сапасын арттырады; 

-абстрактылы оқу материалдарын нақтылыққа жеткізіп, оқытудың  тиімділігін  

жетілдіреді; 

-оқу материалының  маңызын арттырып, уақыттан ұтып, есте сатау  қабілеттерін 

жетілдіруге қол жеткізеді. 

Есте сақтаудың әсер алу,  қайталау арылы оқу  материалдарын терең игеруге 

жеткізеді: 

-мұғалім мен студент  еңбектерін  жеңілдетіп, пікір алысып, байланыстарын 

арттырады. 

Информатикадан студент үшін электронды оқулықты қолдану тиімді. 

Электронды оқулықты қолдана отырып  оқушыларға сапалы білім беруге 

болады. Соның бірі дәлелі ретінде аз уаыттағы ұстаздық өз  тәжірибемнен жүргізген  

жұмысымды айтқым келеді: 



-өтілген материалдарды  дұрыс әрі жеңіл  түрде түсіндіру: 

-студенттің өздігінен дайындалып, жұмыстың барлық  кезеңдерінде  өзін-өзі 

тексеруге; 

-жұмысты тиянақты түрде орындап, мұғалімге файл түрінде тапсыруға; 

-түсінбеген тақырыптарды  қайталауға; 

-оқулықты сабақтарда  қолданып,  студенттің өз  деңгейінде тапсырмаларды 

таңдауға; 

қажетті  материалдарды жылдам  іздеп  табуға  мүмкіндік  туғызады. 

Ақпараттық технологиялардың  мүмкіндіктерін  пайдаланып жасалған 

электронды баспа оқулығын пайдалану арқылы мұғалімдер мен оқушылардың 

өздігінен  жұмыс жасай  алады.Әсіресе аталған электронды оқулықты  пайдалану 

студенттердің  сабаққа деген ынтасын жоғарылатып, өздігінен  мұғалімнің 

нұсқауынсыз тақырыптарды игеруіне және зертханалық жұмыстарға алдын ала 

дайындалуларына мүмкіндік туғызады. Электронды оқулықты қолдану  

барысында графикалық безендірулер және   сұқбат терезесі түрінде  пайдаланушы 

интерфейсі  оқушыларды бұл кітап  пайдалануға деген  қызығушылығын арттырады. 

Мен өз  сабағымда электронды  оқулықтарды пайдаланып өтемін. Бұның тиімді 

жағы көп: сабаққа  қажетті материалдар, кестелер  мен сызбалар, анимациялы 

көріністер, оқушыларды машықтандыру,  анықтама, сөздік, оқушы білімін  бекітетін  

дидактикалық материалдар бар. Әр тараудағы тест сұрақтары, әр  тапсырманың 

өзіндік жұмыстары  студент білімін  бақылауда және  оқушының өз  бетінше  ізденісін  

туғызуда көмегі зор. 

Электронды оқулықты пайдалану арқылы: 

 сабақта  техникалық ұралдарды, дидактикалық материалдарды қолдану 

тиімділігі; 

 студенттің пәнге қызығушылығы; 

 алынған білім, дағды деңгей; 

 білімнің  тереңдігі; 

 тексеру түрлері, бағалау; 

 практикалық дағыларды игерту мүмкіндігі артады 

 

Жүйелік программалаушы — компьютерлік дидактиканы меңгерген, білім берудің 

ақпараттық технологиясының маманы. Ол оқу материалының ақпараттық-логикалық 

моделі мен ОКҚ-ның арихитектурасын құрастырады, дидактикалық тәсілдерді 

формальдандырады, қолданылатын модельдер мен алгоритмдер класстарын анықтап, 

пайдаланушы интерфейсінің схемасын жасауға қатысады. Сондай-ақ, негізгі 

программалық-техникалық мәселелерді шешеді (инструментальды құралдарды, 

берілгендер форматын, программа интерфейсін тандау). Сонымен қатар, ОКҚ-ны 

даярлайтын мамандардың іс-әрекеттерін ұйымдастырып, басқарады. Жүйелік 

программалаушының ОКҚ-ны жобалауға қатысуының кажеттілігі, ОКҚ-ның 



пайдаланушыларға бағдарланған сыртқы сипаттамалары мен таңдалған 

программалық-техникалық ерекшеліктерді үйлестіру қажеттілігінен де туындайды» 

Компьютерлік әдіскер мен жүйелік программалаушының ОКҚ-ны жобалауға катысуы 

оның сапасының артуына ықпал етеді. Сонымен, компьютерлік әдіскер мен жүйелік 

программалаушы мамандар ОКҚ-ны жобалауда маңызды ролге ие. 

Аса жоғарғы сападағы графикалық схемаларды, формулаларды, берілгендерді 

безендіру, динамикалық суреттеудің жүйелі немесе тармақталу түріндегі 

мүмкіндіктерді түрлі түсті компьютерлік анимациасында қолдануға, және оларды 

жоғары деңгейде ұсыну қарастыруға болады.. Электрондық оқулықтар барынша 

ыңғайлы және көрнекті дидактикалық материал беруге немесе оқуға назар 

аударылады және білім алуда қиындықтарды жоюға мүмкіндік береді. Сондай–ақ, 

оларға ұқсас оқулықтарды бағалау, нәтижелі құралдарымен, тиісті жабдықталу және 

білімдердің бақылау процесін меңгеру және дағдыларды қалыптастыруды қамтамасыз 

етеді.. 

“Электрондық оқулықтарды жасаудағы маңызды ролі оқулықты әдістемелік 

қамтамасыз етуді жобалау алады. Электрондық оқулықтармен оқытудың (білім 

берудің) барлық негізгі кезеңдерін автоматтандыру — оқу материалдарының 

мазмұнын бақылауға және қорытынды бағалаулардың ұсынысын жасауға дейін 

көздеген. Соның арқасында барлық міндетті оқулық материалдары жарқын, қызықты, 

ақылдың үлесімен ойындық жүріске ,яғни кең қолданысқа ие мультимедиалық түрін 

графиктерде, соның ішінде интерактивтік және дауыс жүргізу арқылы 

ауыстырылады” 

Сондықтан, тиімді оқулықтан электрондық оқулық жасауға оның жабдықталуымен ( 

гипермәтінін жасау) және көрнекілік жағынан жақсы материалмен (мультимедиалық 

құралмен қоса) және компьютер экранында іске асыру жеткіліксіз. Электрондық 

оқулықты мәтіндік суреттерге, анықтамаға айналдыру емес, оның негізгі принципіне 

мән беріледі. 

Электрондық оқулықтың жұмыс тәртіптері: 

“Электрондық оқулықтардың жұмыс тәртібінің ерекшелеп көрсетуге болады: 

бақылаусыз оқыту; 

бақылаумен оқыту, оқытылған әрбір тарау (параграфтың) бойынша арнайы бақылау 

сұрақтарымен қортылады; 

қорытынды бақылау тест арқылы бітеді. 

Оқулықтың электрондық нұсқасы бақылау құралдарына кедергі келтіруде, дәл осы 

бақылау сияқты оқуда білімдерді бақылау негізгі мәселе болып келеді. Ұзақ уақыт 

бойы білім берудің дәстүрлі жүйесінде білім бақылауы ереже сияқты, ауызша түрде 

өткізілген еді. Қазіргі кезеңде тестілеудің әртүрлі әдістері қолданылуда. Көбісі, бұл 

позицияларды бөлмейді, сондай тесттер қажетті дағдыларды қалай талдау керектігін 

және мәселенің шешімін табуды шектейді. Жаңа технологияларды қолдану арқылы 



қашықтықтан оқыту жүйелерінде сапалы және жаңаша мүмкіндікпен шешуге 

болады”.[6] Біз электрондық оқулық түрін құрамыз, сайып келгенде жаңа ақпараттық 

технологияларды қолдану оқу нәтижелілігін жоғарылауына жағдай жасайтындығына 

үміттенуге болады, сонымен қатар білім алушының дербес дайындалуына таптырмас 

құралы деуге болады. 

“Электрондық оқулық оқытушы үшін ыңғайлы, себебі ол : 

лекцияларға және практикалық жұмыстары өзінің қалауына бағытталады, яғни аз 

көлемді, бірақ ең мазмұнын есепке алу және ЭО-мен дәрісханалық жұмыстардың 

дербес жұмысы үшін рұқсат етеді; 

арақатынастардың мөлшерін үнемдеуді, үлгілерін ұстауы және мақсаттарды 

ықшамдауға, дәрісханада қарастырылатын және үйге берілген тапсырманы 

нәтижелеуге рұқсат етеді; білімалушылармен жұмыс жасағанда, әсіресе үй 

тапсырмалардың және бақылау іс-шараларына тиісті бөлімінде дербестікке мүмкіндік 

береді. 

Электрондық оқулықты пайдалану саласы 

2006 жылдың 1 наурызындағы Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Назарбаевтың халыққа жолдауында «Электрондық үкімет» жүйесін шұғыл енгізу 

қажеттілігін әдейі басқа көрсеткім келеді деп нақты атап көрсеткен. Біз электрондық 

үкіметпен ел басқарамыз, мемлекеттік органдарды тиімді пайдаланамыз”. 

Электрондық оқулық пен оқытудың негізгі мақсаты: «Оқыту процесін үздіксіз және 

толық деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту». Білім 

берудің кез келген саласында ойлау жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен 

еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Қазіргі уақытта электрондық WEB оқулықтың қандай екендігі туралы біртұтас ой 

жоқ.  «Электрондық оқулық дегеніміз- мултимедиялық оқулық, сондықтан 

электрондық оқулықтың құрылымы сапалы жаңа деңгейде болуға тиіс. Электрондық 

оқулық білім алушының уақытын үнемдейді, оқу материалдарын іздеп отырмай, 

өтілген және білім алушының ұмытып қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал 

етеді»[8]. Себебі, білім алушының өзіне көрнекілік қолданған тиімді қажет 

элементінің жанында жазуы болады.Мазмұны қиындау бір үлкен тақырыптың 

бөліктерін өткенде қосымша бейнехабар және клиптер қажетті элемент болып 

табылады. Бейнеклиптер уақыт масштабын өзгертуге және көріністерді тез немесе 

жәй түрде көрсетуге пайдалы. Электрондық оқулық таңдап алынған хабарды көшіруге 

мүмкіншілік туғызады. Электрондық оқулықтың ең қажет элементі-аудиохабарлар. 

Мысалы: құстардың дауыстарына қарай құс екенін ажырата білу, жүрек қағысын 

байқау. 

Электрондық оқулықтарды қолданылу барысында білімалушылардың сабаққа деген 

қызығушылығының күрт артқандығы байқалады. Сондай-ақ мұғалімдерге де өздеріне 

қажетті әдістемелік, дидактикалық көмекші құралдарды молынан ала алады. Заман 

талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім беруде элекрондық оқулықтарды сабаққа 



пайдалану-оқытудың жаңа технологиясының бір түрі ретінде қарастыруға болады. 

Ой-өрісі дамыған, шетелдік білім жүйесінен қалыспайтын жас ұрпаққа білім беру 

жолындағы ортақ міндетті өз мәнінде жүргізу үшін, бір-бірімізден тәжірибе алмасып, 

кемшілік-жетістіктерді айтып отырсақ жұмысымыз өнімді болады деп ойлаймын. 

 

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті 

күшейте түсуде. “Елбасы Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына 

кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге 

нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды 

құралдарының бірі» деп атап көрсетті.” Ертеңгі күнімізге аттамас бұрын бүгінгі 

ұстаздың кім екендігіне баға беріп көрейік. Бүгінгі мұғалім ата-ана, бала бағбаны, 

қоғам қайраткері. Мұғалім – оқытушы, мұғалім – ұстаз, мұғалім – оқулық авторы, 

мұғалім – технолог, мұғалім-жаңалықты дәріптеуші, таратушы. 

Қорыта келгенде электронды оулықты қолдану барысында  оушылардың 

сабаққа деген қызығушылығының күрт артқандығы байқалады. Мұғалімдер де 

өздеріне қажетті  әдістемелік, дидактикалық  көмекші ұралдарды жеткілікті түрде ала 

алады. Заман талабына сай  жас ұрпаққа   сапалы білім беруде электронды 

оқулытарды сабаққа пайдалану, оқытудың жаңа  технологиясының  бір  түрі  ретінде  

қарастыруға болады. Сонымен қатар электронды материалдарды сабақта  пайдалану 

кезінде оқушылар бұрын  алған білімдерін  кеңейтіп,  өз бетімен практикалық 

тапсырмалар орындайды. Әрбір оушы таңдалған  тақырып бойынша қажетті 

материалдармен танысып, кестелер және сызбалармен жұмыс  жасауға  дағдыланады. 

Электронды оқулы арқылы түрлі суреттер, бейне  көрністер, дыбыстар пен  музыка 

тыңдатып көрсетуге  болады. Бұл әрине  мұғалімнің  тақтаға бормен жазып  

түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, түсінікті. Меңгерілуі қиын  тақырыптарды  

компьютердің  көмегімен түсіндірсе жаңа  таырыпқа деген  баланың  құштарлығы 

оянады деп  ойлаймын. 
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БЛОКЧЕЙНМЕН БІРГЕ БОЛАШАҚ ҚАДАМ БАСТЫ 

Истемесов Дастан Бахтиярұлы 

ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық  

колледжі" КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

Аннотация. Бұл мақалада блокчейн ұғымы, қазіргі қаржы жүйесінің мәселелері, 

қазіргі жүйелердің кемшіліктері, қауіпсіздік саласы қарастырылып, талданған. 

Қарастырылып отырған пәндік аймаққа анықтамалар берілген. Блокчейн қызметтері 

түсіндіріледі. Блокчейн-ең перспективалы технологиялардың бірі екендігі айтылып, 

технологияның кемшіліктері талданады. Visa және MasterCard-озық қаржы 

ұйымдарымен жасалған жұмыстары қозғалады. 

Түйінді сөздер: Биткоин, блокчейн, қаржылық серпіліс, cryptocurrency 

технология, транзакциялар, техникалық делдалдар, ақша аударымдары, бастапқы 

ақпарат, түпкі клиент, шифрлау, Visa және MasterCard 

2007 жылы ұрлықты болдырмайтын және транзакцияларды тездететін цифрлық 

қолтаңбаның инновациялық әдісі-блокчейн ұсынылды. Ол банк жүйелерінің 

мәселелерін шешуге арналған, бірақ технология басқа салалар үшін пайдалы болды. 

Блокчейн дегеніміз не? Ол дәстүрлі жүйелерден несімен жақсы? Неліктен ол 

соншалықты танымал болды және неге оны "болашақ экономикасы"деп атайды?  

Қазіргі қаржы жүйесінің мәселелері 

Ақпараттық технологиялар - экономикалық және әлеуметтік прогрестің негізгі 

қозғалтқышы. Соңғы жетістіктердің арқасында халықаралық банк жүйесі пайда 

болды, мыңдаған қызметтер мен тауарлар "диванда" бар ғаламдық желі дамыды, сөз 

бостандығы жаңа деңгейге көтерілді. 

Бірақ интернет жаңа проблемалар туғызады. Интернет-қызметтердің кез-келген 

белсенді пайдаланушысы кемшіліктердің әсерлі санын, соның ішінде жүйенің 

кемшіліктерін, үлкен ақшалай комиссияларды, баяу жұмыс пен қауіпсіздік тесіктерін 

әкеледі. 

Қазіргі жүйелердің кемшіліктері 

Соңғысы азаматтардың басты алаңдаушылығына айналды: шабуылдаушылар 

карталардан ақша ұрлайды, жеке шоттарын бұзады, құрылғыларды вирустармен 



қашықтан жұқтырады. Банк серверіне бір шабуыл, әлеуметтік желі деректерін бір 

"ағызу" - және қолданушы желі алдында жалаңаш қалады. 

Қауіпсіздік саласындағы жетістіктерге қарамастан, көбінесе деректерді жасанды 

түрде шифрлайтын бағдарламалық жасақтама қорғауға жауап береді, ал деректерді 

беру технологиялары өте осал. Сонымен қатар, үшінші тұлға әрқашан мәміленің 

кепілі болады: банк, нотариус немесе кепілгер. Тарих дәстүрлі құрылымдардың 

қаншалықты өзгергіш екенін бірнеше рет көрсетті. 

Бірақ кенеттен бәрі блокчейн туралы айта бастайды. Ол қазіргі экономиканың 

құтқарушысы деп аталады, ал cryptocurrency – қаржылық революция. Көптеген 

адамдар келесі алдаудан қорқып, технологияға сенімсіздікпен қарайды. Блокчейн 

деген не және одан қорқудың қажеті бар-жоғын білейік. 

Биткоин мен блокчейн бірдей ме? 

Алдымен біз жалпы қате түсінікпен айналысамыз: көптеген адамдар 

cryptocurrency блокчейн деп атайды, бірақ олай емес. 

Биткоин, Эфир және басқа криптовалюталар Blockchain технологиясын 

қолданады, бірақ олар емес. 

Ақпараттық кеңістікте екі терминнің бір уақытта пайда болуына байланысты 

шатасулар пайда болды. Бұл қисынды: дәстүрлі валюталар қалай айырбастауды және 

блокчейн арқылы беруді білмеді. Сондықтан арнайы ақша стандарты жасалды – 

биткоин. Оның алдында блокчейн туралы аз адамдар білетін және оған бей-жай 

қарамайтын. 

Биткоин қаржылық серпіліс жасады 

Алайда, cryptocurrency технологияның қаншалықты перспективалы екенін 

көрсетті. Биткоинді танымал ету бір мәнді Ассоциацияға әкелді, бірақ блокчейн-

көптеген салалардың проблемаларын шешетін әмбебап құрал. 

Ол не үшін қажет? 

Blockchain-бұл "блок" және "тізбек"дегенді білдіретін екі ағылшын сөзінің 

туындысы. Технология ақпаратты бірнеше компьютерде шифрланған және 

таратылған мәліметтердің дәйекті блоктары түрінде береді. 

Қазіргі транзакциялар қалай жүргізіледі 

Бүкіл интернет серверлер арқылы жұмыс істейді; жоғары өнімді құрылғылар 

күн сайын миллиардтаған сұраныстарды өңдейді, соның ішінде банктік операциялар, 

мессенджерлерге хабарламалар жіберу, файлдарды жүктеу және т.б. Әрине, 

орталықтандырылған қызмет айтарлықтай қаржылық шығындарды талап етеді. 

Техникалық делдалдардан басқа заңды делдалдар бар. Мысалы, қаржы 

компаниясы жеке куәліксіз онлайн несие бермейді. Барлық ақпаратты сақтау мүмкін 

емес, сондықтан заңды сәттерді тексеруге жауапты үшінші тарап дерекқорлары бар. 

Үшінші тарап құрылымдары түпнұсқалықты растайды 

Ақша аударымдары өздерінің "еңбектері"үшін комиссия талап ететін делдалдық 

сервистерсіз аяқталмайды. Алысқа барудың қажеті жоқ: адамдар бір-бірінен жол 

бойында тұрса да, қаражатты бір банктен екінші банкке жіберу пайыздарға салынады. 

Қызметтер арасында ақша мен деректерді" лақтыру " өңдеу уақытын арттырады, ал 

клиенттер барлық әрекеттер үшін төлейді. Егер Интернеттің таңы жаһандық 

операциялардың мүмкіндігіне риза болса, бүгінде бәрі тұрақты артық төлемдерден 

шаршады. 



Тіпті комиссиясыз қызмет көрсету ақшаның үшінші тұлғаға деген сенімін 

білдіреді. Кепілгер ретінде әрекет ететін Банк банкротқа ұшырауы, шабуыл жасауы 

немесе техникалық істен шығуы мүмкін. Кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығы 

өте еркін және пайдаланушылар үнемі қысымға ұшырайды. Бір әлемдік дағдарыс-

және компания тоқтап қалуы мүмкін. 

Блокчейн-мәміленің тамаша кепілі 

Онлайн-аударым жасауды немесе құжаттарды тапсыруды қалайтын екі клиент 

арасында әрдайым делдал болады – онсыз техникалық және заңды түрде 

операцияларды өңдеу мүмкін болмайды. 

Бірақ blockchain үшінші тараптарды толығымен жоққа шығарды. Технология 

сізге тікелей жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ал деректердің қауіпсіздігі мен 

сенімділігі деңгейі дәстүрлі әдістерден әлдеқайда жоғары. 

Көңіл аударамыз басты қасиеті жекелеген тезистерімен: 

ең күрделі операциялар бірнеше минут ішінде жасалады; 

делдалдардың болмауы транзакциялардың құнын төмендетеді және олардың 

жылдамдығын арттырады; 

ақпарат орталықтандырылмаған серверде сақталады: ол мыңдаған 

компьютерлерге таратылады, сондықтан оны ұрлау мүмкін емес. 

Бірақ бұл қалай мүмкін? Біз техникалық бөлімнің жұмыс принциптерін 

түсінеміз. 

Блокчейн қалай жұмыс істейді 

Блокчейн деректерді бөлу принципіне, орталықтандырылмаған Қызмет түріне 

негізделген. Яғни, операцияларға үшінші тараптар (серверлер мен компаниялар) емес, 

пайдаланушылардың өздері жауап береді. Түпнұсқалықтың кепілі басқа адам, 

кәсіпорын немесе мемлекеттік құрылым емес, белгілі бір құндылығы бар сандық 

жазба болып табылады. Бұл жағдайда ақпарат бірнеше құрылғылар арасында 

шифрланады және таратылады, сондықтан оны ұстап алу мүмкін емес. 

Шын мәнінде, "еш жерде жоқ, бірақ барлық жерде бар" қағидасы бұрыннан бері 

пайда болды. Оның аты-peer-to-peer. P2P – тің жарқын мысалы-BitTorrent протоколы. 

Жүктелетін файл белгілі бір серверде сақталмайды, бірақ жылдамдықпен бөлісетін 

пайдаланушылардың компьютерлерінде (СИД). 

Файлды жүктейтін Клиент оны әртүрлі құрылғыларда орналасқан 

фрагменттерге жүктейді. P2P анонимді мессенджерлерде де танымал: олардағы 

ақпарат үшінші тарап клиенттерін пайдаланбай жіберіледі. 

Блокчейн ұқсас принцип бойынша жұмыс істейді, бірақ техникалық жағынан 

түбегейлі ерекшеленеді. Дегенмен, файлдарды жүктеу және ақша аудару – заттар 

мүлдем басқа. Технологияны түсіну үшін оқиғалар тізбегін қадағалаңыз: 

Бастапқы ақпарат. Біз досымызға ақша жіберуді ұйғардық және криптовалютаға 

500 доллар салдық делік. 

Түпкі клиент. Дос өзінің электронды әмиянын ұсынады, оған қаражат келеді. Ол 

алынған ақшаға қол жеткізуге мүмкіндік беретін бірегей криптографиялық кілтті 

алады. 

Шифрлау. Енді Көңілді бөлік: белгілі бір құндылыққа ие сандық жазба (біздің 

жағдайда бұл ақша) қатаң тізбектерге қосылатын күрделі шифрланған блоктарға 



бөлінеді. Әр блокта алдыңғы Блок туралы да, транзакцияның барлық жолы туралы да 

ақпарат бар. 

Беру. Енді блоктар пайдаланушылар арасында таратылады-соңғысы 

"сидтер"ретінде әрекет етеді. Блоктар қатаң математикалық ретпен таратылады және 

дәйекті түрде ашылады, сондықтан үшінші тарап құрылғылары беріліс функциясын 

орындайды, артық болмайды. Соңғы деректерге тек криптографиялық кілт иесі қол 

жеткізе алады. 

Қарапайым сөзбен айтқанда, біз ақша құқығын тек бірегей криптографияның 

иесіне береміз. Егер олар тек кілт иесіне келетіні түсінікті болса, қаражат алуға 

кепілдік беретін үшінші тұлға не үшін қажет? 

Түпнұсқалығын растау. Біз және біздің досымыз криптографиялық кілттерге ие 

болғандықтан, Сіздің жеке басыңызды растаудың қажеті жоқ: ақпаратты кім, кімге 

және қайда беретіні түсінікті. Тағы да, дәстүрлі әдістер іс жүзінде қалмайды: 

криптография автоматты түрде қаражаттың дұрыс адресатқа келуін қамтамасыз етеді 

және клиенттің басшылығымен ешкім оларды ұстай алмайды. 

Қауіпсіздік. Ақпарат көптеген пайдаланушыларға бір уақытта (жүзден 

миллионға дейін) жататын блоктар түрінде беріледі. Зиянкестер ешқашан барлық 

блоктарды ұрлап, ақпаратты тартып ала алмайды. Сонымен қатар, технология 

транзакцияны аяқтау үшін блоктардың 99% - ы зақымдалған жағдайда да жеткілікті 

болатындай етіп жасалған. 

Блокчейн-ең перспективалы технологиялардың бірі 

Блокчейн банк саласын ғана реформаламайды. Бұл алаяқтықты жояды және 

жұмысты тездетеді: 

1. саясатта және құқықта; 

2. тауарлар мен қызметтерді сату; 

3. өнеркәсіп салаларында; 

4. ауыл шаруашылығында; 

5. өнер (мысалы, NFT-токендер); 

6. букмекерлік кеңсе, ойын-сауық индустриясы; 

7. көлік жүйесіне; 

Блокчейнді ешкім басқармайды, барлық есептеулерді автоматтандырылған жүйе 

басқарады; сайлауды бұрмалау, сот жүйесін алдау, құжаттарды жалған жасау немесе 

басқа адам ретінде көрсету мүмкін емес. 

Технологияның кемшіліктері 

Ештеңе де, блокчейн де ерекше емес. 

Бұл технологиялар ауқымдылығы мәз емес. Visa және Mastercard секундына 

45000 операцияны өңдейді, ал блокчейн транзакциялар саны бойынша тізімнің 

соңында тоқылған. Жұмыс жылдамдығы пайдаланушылардың санына тікелей 

байланысты, олар әлі де кеңейтілген берілістер үшін жеткіліксіз.  

Visa және MasterCard-озық қаржы ұйымдары 

Криптография-бұл электр желілерін жүктейтін күрделі есептеу процестері. 

Технологияны белсенді енгізгеннен кейін тұтынылатын энергия мөлшері едәуір 

артады. 

Қол жетпейтін қауіпсіздікке қарамастан, бір кемшілік бар – транзакцияларға 

монополия. Блокчейннің мәні-бір-бірін білмейтін және деректерді беруге әсер 



етпейтін пайдаланушылардың құрылғыларындағы есептеулер. Бірақ егер барлық 

есептеулердің 51% - ы бір жобаның қолында болса, онда ол көптеген процестерді 

басқара алады және жеке мүдделер негізінде транзакцияларды растай алады. Блокчейн 

монополиясының қаупі бар. 

Блокчейн-болашақ технологиясы 

Блокчейннің кейбір кемшіліктері болса да, оны қаржылық және құқықтық 

эволюцияның жаңа сатысы деп атауға болады. Есептеулерге сәйкес, келесі 7-10 жылда 

технология әлемдік нарықтың көп бөлігін бақылауға алады. Бізді нағыз ақпараттық 

революция күтеді! 
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БИЗНЕСТЕГІ БҰЛТТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ 

Раева Райхан Сайлаубайқызы 

ШҚО Білім басқармасының "Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық  

колледжі" КМҚК оқытушысы, Семей, Қазақстан. 

 

Аннотация. Бұл мақалада бизнестегі бұлтты технологиялардың экономикалық 

мәні қарастырылып, талданған. Қарастырылып отырған пәндік аймаққа анықтамалар 

берілген. Бұлтты есептеу қызметтерінің модельдері түсіндіріледі. Бұлтты модельдерге 

сараптама және алдағы жылға болжам жасалады. Бизнес-модельдердің экономикалық 

тиімділігі қарастырылады.  

Қазірдің өзінде Microsoft қызметкерлерінің 70% - ы бұлтты есептеулерге 

қатысты шешімдер қабылдауда. Жыл ішінде олардың саны 90% - ға жетеді. 

Стив Балмер, Microsoft бас директоры, 2010 ж. 

«Бұлтты қызметтер нарығы» ұғымы әлі күнге дейін өте қауіпті… 

АТ сарапшыларының мәлімдемелерінен 

Түйінді сөздер: бұлтты технологиялар, бұлтты модельдер, бизнес-модельдер, 

Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service, жеке бұлт, 

қоғамдық бұлт, гибридті бұлт 

Жаңа ақпараттық, сондай-ақ телекоммуникациялық технологиялардың 

қарқынды дамуы мен таралуы бүгінде саясатқа, экономикаға, басқаруға, қаржыға, 

ғылымға, мәдениетке және өмірдің басқа салаларына өсіп келе жатқан әсер ететін 



жаһандық ақпараттық революция сипатына ие болады. Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (бұдан әрі-акт) әлемдік экономиканы дамытуды ынталандыру, 

кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғаларға, фирмалар мен 

қоғамдастықтарға экономикалық және әлеуметтік проблемаларды неғұрлым тиімді 

және шығармашылықпен шешуге мүмкіндік беретін құрал болып табылды. АКТ 

капиталдың, тауарлар мен қызметтердің қозғалысы саласында бірегей мүмкіндіктер 

берді және экономиканың жаңа түрін - ақпараттық экономиканы қалыптастыру үшін 

маңызды негіз болды. Трансшекаралық сипатқа ие болатын және бұқаралық санаға 

әсер ететін ақпарат алмасу процестері ақпараттық қоғамның - ХХІ ғасырдың 

электрондық қоғамының қалыптасуына әсер ететін маңызды факторлардың бірі болып 

табылады. Мұндай қоғамды қалыптастыру процесінде шекаралардың дәстүрлі 

тұжырымдамасы тегістеледі, әлемдік және ұлттық экономикалардың құрылымы 

түбегейлі өзгереді, нарық әлдеқайда серпінді және бәсекеге қабілетті болады, 

ақпараттық қауіпсіздік феномені мүлдем басқа деңгейге шығады. 

Ақпарат пен білім әлеуметтік-экономикалық даму трендтерін, ақпараттық 

инфрақұрылымды айқындай отырып, елдің жаһандық ақпараттық қоғамға кірігуінің 

жоғары қарқынын ынталандыра отырып, мемлекеттің аса маңызды стратегиялық 

ресурстарының біріне айналады. 

Ақпараттық технологиялар кез-келген бизнестің ажырамас бөлігі болып 

табылады. Бизнесті ақпараттандыру іс жүзінде кез келген ұйым жұмысының 

нәтижелілігінің кепілі болып табылады. Бизнесті ақпараттандыру арқылы біз өнімді 

құру мен өндірудің технологиялық процестерін жетілдіруді ғана емес, сонымен қатар 

басқарудың барлық деңгейлерінде басқарушылық шешімдерді дайындау және 

қабылдау процестерін де түсінеміз. 

Соңғы жылдары ақпаратты өңдеуді автоматтандыру, бухгалтерлік есеп жүргізу, 

тапсырыстар мен шарттардың орындалуын бақылау, іскерлік құжаттарды дайындау, 

есептеулер жүргізу және экономикалық және басқарушылық міндеттердің оңтайлы 

шешімдерін алу үшін ақпараттық технологияларды қолдану едәуір кеңейді. 

Ақпараттық технологиялардың мұндай қарқынды дамуы оларды енгізу мен 

қолданудың едәуір қымбаттауына әкеледі. Сонымен қатар, бағаның өсу себебі 

"экономистердің, менеджерлердің, бухгалтерлердің және басқа мамандардың жұмыс 

орындарында қосымша компьютерлерді орнатуда" емес, жоғарыда аталған мамандар 

тиісті құзыреттерге ие болуы керек және компьютермен жұмыс істеудің жалпы 

әдістерін біліп қана қоймай, сонымен қатар бизнес-процестерді автоматтандырудың 

нақты дағдыларына ие болуы керек. 

Сондықтан «экономикадағы (менеджменттегі) Ақпараттық технологиялар 

(жүйелер)» жалпы курстарының орнына белгілі бір салада кәсіби құзыреттерді 



қалыптастыратын неғұрлым оқшауландырылған курстар келуі тиіс. Мұндай білім мен 

дағдылардың тапшылығы әсіресе шағын және орта бизнес саласында байқалады. 

Қалыптасу кезеңінде шағын және орта кәсіпорындар басқаруға және 

ұйымдастырушылық-экономикалық механизмдерге байланысты қосымша өндірістік 

емес шығындарды төлей алмайды. Мұндай кәсіпорындар үшін ақпараттық жүйелер 

ыңғайлы, түсінікті және қарапайым құралға айналуы керек, ол жақын болашақта 

дамып келе жатқан бизнеске нарықта бәсекелестік артықшылық бере алады, сонымен 

бірге қызмет көрсету шығындары төмен болады.  

Соңғы бірнеше онжылдықта ақпараттық технологиялардың эволюциялық 

дамуының нәтижесі болып табылатын "Cloud Computing", "есептеу бұлттары", 

"бұлтты есептеулер" тұжырымдамасы IT саласын дамытудың ең сәнді трендтерінің 

бірі болды. Қазіргі уақытта "Cloud Computing" тұжырымдамалық ережелері бұлтты 

технологиялар нарығын құра отырып, әлемдегі ең ірі IT-провайдерлер (Microsoft, 

Amazon, Google және басқалар) өз қызметіне қандай да бір жолмен енгізетін нақты 

технологияларда, сондай-ақ бұлтты сервистерде жүзеге асырылады. 

Соңғы 5 жыл ішінде бұлтты есептеу тұжырымдамасы бірқатар өзгерістерге 

ұшырады, жалпы қабылданған терминология мен бизнес-модельдер осы салада пайда 

болды. 

Бүгінгі таңда "бұлтты есептеу" ұғымының көптеген анықтамалары бар. Мұнда 

негізгі анықтамалар берілген: 

Анықтама 1. Бұлтты есептеулер (ағылш. cloud computing) - жалпы пулға талап 

ету бойынша жаппай және ыңғайлы желілік қолжетімділікті қамтамасыз етуді 

білдіретін ақпараттық-технологиялық тұжырымдама (ағылш. pool) 

конфигурацияланатын есептеу ресурстары (мысалы, деректерді беру желілері, 

серверлер, деректерді сақтау құрылғылары, қосымшалар мен қызметтер - бірге де, 

бөлек те), олар ең аз пайдалану шығындарымен немесе провайдерге жүгінулермен 

жедел ұсынылуы және босатылуы мүмкін. 

И. Клементьев пен В. Устинов «Бұлтты есептеулерге кіріспе2» курсында  

«бұлтты есептеулер» ұғымының келесі тұжырымдарын қарастырады: 

Анықтама 2. Бұлтты есептеу-бұл Интернет арқылы ұсынылатын қызмет ретінде 

сыртқы есептеу ресурстарына динамикалық түрде қол жеткізудің тәсілі, ал 

пайдаланушыға "бұлт" инфрақұрылымы туралы Арнайы білім немесе осы «бұлтты» 

технологияны басқару дағдылары қажет емес. 

Анықтама 3. Бұлтты есептеулер әдетте «бұлт» механизмін іске асырудың егжей 

- тегжейін жасыруға мүмкіндік беретін пайдаланушы интерфейсін қолдана отырып, 



желіден сұраныс бойынша қажетті есептеу қуатын алу мүмкіндігін білдіреді (мысалы-

іздеу жүйелері) 

Анықтама 4. Cloud computing-бөлінген ресурстарға (есептеу ресурстарына, 

бағдарламаларға және деректерге) қашықтан қол жеткізу үшін ыңғайлы интерфейсті 

пайдалануға мүмкіндік беретін сервис түрінде Интернет немесе жергілікті желі 

арқылы пайдаланушыға қолжетімді бағдарламалық-аппараттық қамтамасыз ету. 

Анықтама 5. Бұлтты есептеу (cloud computing) - басқарудың немесе 

провайдермен (жеткізушімен)өзара әрекеттесудің ең аз күшімен жедел қамтамасыз 

етілетін және босатылатын, бөлінетін конфигурацияланатын есептеу ресурстарының 

пулына (мысалы, желілерге, серверлерге, сақтау құралдарына, қосымшалар мен 

сервистерге) талап ету бойынша барлық жерде және ыңғайлы желілік қолжетімділік 

мүмкіндігін беру моделі. 

Анықтама 6. Бұлтты есептеу-бұл өздігінен басқарылатын және виртуалды 

инфрақұрылым аясында сұранысқа ие, сонымен қатар Қызметтер ретінде 

тұтынылатын көптеген тиімді технологияларды қолдану арқылы IT жүйелерінің 

күрделілігін төмендетудің жаңа тәсілі. 

Анықтама 7. «Бұлт» ақпараттық қызметтерді ұсыну және алу үшін жаңа бизнес-

модель болып табылады. 

Анықтама 8. Бұлтты есептеу-бұл IT саласындағы технологиялық инновация ғана 

емес, сонымен қатар IT саласында жаңа бизнес модельдерін құру тәсілі. 

Ұсынылған анықтамалар пулын талдай отырып, авторлар қолданатын тәсілдерге 

сәйкес анықтамаларды екі санатқа бөлуге болатындығын атап өтуге болады: 

Техникалық (1-5 анықтамалар) және экономикалық (6-8 анықтамалар). «Техникалық» 

анықтамалар «бұлттар» ұсынатын тұжырымдамалық ақпараттық-технологиялық 

артықшылықтарға негізделген. «Экономикалық» түсіндірмелер бұлтты технологиялар 

аясында жүзеге асырылатын «Бизнес чиптеріне»  бағытталған. Екі тәсіл де бір-бірін 

толықтырады және «бұлтты есептеу» ұғымының мәнін тереңірек түсінуге, сонымен 

қатар олардың негізгі сервистік модельдерін түсінуге мүмкіндік береді: 

«Инфрақұрылым қызмет ретінде» (IaaS), «платформа қызмет ретінде» (PaaS) және 

«бағдарламалық жасақтама қызмет ретінде» (SaaS). 

Software as a Service (SaaS) - қызмет ретінде бағдарламалық жасақтама. Бұлтты 

есептеуді қамтамасыз етудің осы моделінде тұтынушы бұлтты инфрақұрылымдағы 

қосымшаның деңгейінде жеткізушінің қуатын пайдаланады, ал тұтынушы жүйені 

конфигурациялау және басқару мәселелерінде, әдетте, желіні, серверлерді, 

операциялық жүйелерді, деректер қоймаларын және т. б. 



Platform as a Service (PaaS) - қызмет ретінде платформа. Тұтынушы 

бағдарламалық платформаны операциялық жүйелер, ДҚБЖ, қолданбалы 

бағдарламалық жасақтама, бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу және тестілеу 

деңгейінде пайдалануға қол жеткізе алатын бұлтты есептеу моделі. Алайда, бұлттың 

негізгі инфрақұрылымын, соның ішінде желіні, серверлерді, операциялық жүйелерді 

немесе деректер қоймаларын бұлт провайдері басқарады. Яғни, PaaS платформасын 

конфигурациялау және конфигурациялаудағы тұтынушының мүмкіндіктері 

қосымшалар мен қоршаған орта деңгейімен шектелген. 

Infrastructure as a Service (IaaS) - қызмет ретінде инфрақұрылым. Бұл бұлтты 

есептеу моделінде тұтынушы абстрактілі есептеу қуатын (сервер уақыты, диск 

кеңістігі және желілік арналардың өткізу қабілеті) жалға алады немесе IT 

инфрақұрылымын аутсорсинг қызметтерін пайдаланады, ол өзінің мақсатына сәйкес 

операциялық жүйелер мен қолданбалы бағдарламаларды өз бетінше орната алатын 

негізгі есептеу ресурстарын (виртуалды серверлер мен желілік инфрақұрылым) 

басқаруға мүмкіндік алады. 

Жоғарыда көрсетілген барлық сервистік модельдерде «бұлтты қызмет 

жеткізушісі», «бұлтты қызмет тұтынушысы», «бұлт инфрақұрылымы» сияқты 

ұғымдар қолданылады. Барлық модельдерде бұлтты қызмет провайдері тұтынушыға 

қол жетімділіктің әртүрлі деңгейлерінде инфрақұрылымдық бұлт компоненттерін 

ұсынады: қарапайым қосымшаларды басқарудан бастап, конфигурациялауға және 

серверлік қуатты басқаруға дейін. 

«Бұлтты есептеу» ұғымдары, оларды жүзеге асыру модельдерімен бірге, сөзсіз, 

«бұлтты технология», «бұлтты есептеу технологиясы» және басқа да туынды 

ұғымдарды қалыптастыру қажеттілігіне әкеледі, оларда кілт сөз «технология» болып 

табылады. 

 «Бұлтты технологиялар» ұғымының типтік анықтамалары берілген. 

Анықтама 1. Бұлтты технологиялар-бұл аппараттық құралдарды, 

лицензияланған бағдарламалық жасақтаманы, байланыс арналарын, сондай-ақ 

пайдаланушыларға техникалық қолдауды біріктіретін ақпаратты сақтау және өңдеу 

үшін ыңғайлы орта. Бұлттардағы жұмыс шығындарды азайтуға және 

кәсіпорындардың тиімділігін арттыруға бағытталған. 

Анықтама 2. Бұлтты технологиялар-бұл компьютерлік ресурстар интернет-

қолданушыға онлайн-сервис ретінде ұсынылатын деректерді өңдеу технологиялары. 

Бұл жерде "бұлт" сөзі барлық техникалық бөлшектерді жасыратын күрделі 

инфрақұрылымды бейнелейтін метафора ретінде болады. 



Бұлтты технологиялар деп бұлтты есептеу қызметтерінің модельдері де 

түсініледі. Олар жеке, қоғамдық (қоғамдық) және гибридті болып бөлінеді. 

Жеке бұлт (ағылш. private cloud) - бір ұйымның бір корпоративтік желі шегінде 

ішкі пайдалануына арналған инфрақұрылым. Ішкі бұлтты инфрақұрылымды 

басқаруды және пайдалануды ұйымның өзі немесе сыртқы жүзеге асырады. 

Қоғамдық бұлт (ағылш. public cloud) - бұлтты қызметтерді жеткізуші 

басқаратын, ұйымдардың (бұлтты қызметтерді тұтынушылардың) корпоративтік 

желісінен тыс орналасқан, пайдаланушы деңгейінде тұтынушыға бағдарламалық 

қамтамасыз ету мен қосымшаларға қолжетімділікті білдіретін Инфрақұрылым. 

Гибридті бұлт (ағылш. hybrid cloud) - бұл екі немесе одан да көп бұлтты 

инфрақұрылымдардың (жеке, қоғамдық немесе қоғамдық) жиынтығы, олар бірегей 

нысандар болып қала береді, бірақ стандартталған немесе жеке деректер мен 

қосымшалар технологиясымен байланысты (мысалы, бұлттар арасындағы жүктемені 

теңестіру үшін қоғамдық бұлт ресурстарын қысқа мерзімді пайдалану). 

Қоғамдық бұлт (ағылш. community cloud) - ортақ міндеттері (мысалы, 

миссиялары, қауіпсіздік талаптары, саясаты және әртүрлі талаптарға сәйкестігі) бар 

ұйымдардан тұтынушылардың нақты қоғамдастығы пайдалануға арналған 

инфрақұрылым түрі. Қоғамдық бұлт қоғамдастықтың немесе үшінші тараптың бір 

немесе бірнеше ұйымдарының (немесе олардың кез-келген комбинациясының) 

кооперативті (бірлескен) меншігінде, басқаруында және пайдалануында болуы мүмкін 

және ол иесінің юрисдикциясында да, одан тыс жерде де болуы мүмкін. 

Ірі консалтингтік компаниялардың талдаушыларының бағалауы бойынша 

Gartner6 (Gartner Group), IDC7, Forrester Research8, Orange Business Services9 және т.б. 

«бұлттар» - алдағы жылдары болашақтың ең перспективалы стратегиялық 

технологиясы, таяудағы онжылдықта бизнестің басты басымдықтарының бірі болды 

және болады да. 

Gartner Group компаниясының деректері бойынша жария бұлтты қызметтерге 

әлемдік шығыстар 2020 жылы 175 млрд $ құрады және 2021 жылы 203,9 млрд $ құрап, 

16,5% - ға өседі (кестені қараңыз. 1.1). 

IDC компаниясының бағалауы бойынша жария бұлтты сервистердің әлемдік 

нарығының көлемі 2018 жылы 45,7 млрд долларға жетті және таяудағы төрт жылда 

жыл сайын орта есеппен 23% - ға өсетін болады. Яғни, осы компанияның болжамына 

сәйкес, нарық көлемі 2020 жылы 69,1 млрд долларды құрады, ал 2021 жылы 85 млрд 

долларға дейін өседі. 2022 жылға қарай ол 141 млрд долларға дейін өсуі қажет деп 

болжайды. Осы уақыт ішінде нарықтың үштен екісінен астамы сервистер (SaaS) 



түріндегі бағдарламалар сегментін алады, дегенмен сервистер (IaaS) және сервистер 

(PaaS) платформалары түріндегі Инфрақұрылым сегменттері жылдам өседі - жылына 

27% және 30,6% сәйкесінше 10 есе. 

Forrester Research бағалауы бойынша, жария бұлтты есептеулер нарығының 

көлемі 2022 жылға қарай $241 млрд.құрайды, бұл 2011 жылмен салыстырғанда $200 

млрд. артық. 

Егер ресейлік сегмент туралы айтатын болсақ, онда IDC аналитикалық 

компаниясының болжамы бойынша, алдағы 5 жыл ішінде, 2011 жылдан бастап 

Қазақстанда бұлтты қызметтер нарығы 500% - дан асады және 113 миллион долларды 

құрайды, ал Parallels мәліметтері бойынша, 2019 жылы Ресейде тұтынылатын бұлтты 

қосымшалар мен инфрақұрылымның жалпы көлемі 32% - ға өсті және 633 миллион 

долларды құрады. 

Әлемдік бұлтты қызметтер нарығын сандық бағалаудағы айқын сәйкессіздіктер 

әр компанияның талдаушылары талданатын нарықтың құрамдас бөліктерін әр түрлі 

түсінетіндігімен түсіндіріледі. Мысалы, IDC бастапқыда «бұлтты» қызметтер нарығын 

екі үлкен санатқа бөлді: IT Cloud offerings - "бұлтты" it-ұсыныстар) және Non IT Cloud 

offerings (Cloud Business немесе Process as a service), сонымен бірге Gartner 

компаниясының түсіндіруіндегі «бұлтты» қызметтер нарығы бастапқыда төрт 

сегментті құрады: бұлтты бизнес сервис ретінде" (Business Process as a Service), 

"қосымшалар қызмет ретінде" (Applications as a Service), «қосымшалар үшін 

инфрақұрылым» (application infrastructure services), «қосымшалар» (applications). 

Экономикалық тұрғыдан алғанда, «бұлтты есептеудің» тұжырымдамалық 

бизнес моделі ұйымның IT инфрақұрылымын басқарудың дәстүрлі процестерінің 

жергілікті (жеткізуші платформаларын пайдалану) және ғаламдық (жеткізушінің 

қуаттылығында жеке құру) аутсорсингінен тұрады. 

Бұл бизнес-модельдердің экономикалық тиімділігі: 

жалдау, үшінші тарап IT инфрақұрылымын пайдалану арқылы шығындарды 

едәуір төмендету; 

күнделікті аутсорсинг арқылы ұйымды дамытудың стратегиялық міндеттерін 

шешуге қосымша уақыт пен ресурстар беру; 

АТ инфрақұрылымын басқару процесін барынша автоматтандыру; 

ақпараттық технологияларды пайдалану негізгі фактор болып табылатын 

салаларда стартаптар шеңберінде бизнес-идеяларды іске асырудың шығынды 

тәсілдері төмен. 



БІЛІМ БЕРУДЕГІ ВИРТУАЛДЫ ШЫНАЙЫЛЫҚ 

Даулетова Айнур Турсынкановна 

Қазтұтынуодағы агробизнес және экономика колледж мекемесі 

 

 

Түйіндеме. Бұл мақалада жеке тұлғаның психологиялық жағдайын,қабілетін 

ескере отырып нақты виртуалды шынайылыққа жанасатын эксперименталды оқыту 

бағдарламалары ұсынылған.Адам бұл ортада әртүрлі құрылғылардың (виртуалды 

көзілдірік,)көмегімен әрекет жасай алады.Виртуалды шынайылық арнайы 

ақпараттық орта ретінде қарастырылады,онда барлық нысандар үш өлшемде 

ұсынылған,кең анимация,нақты уақыттағы суреттерді өзгерту және әсер ету 

тәжірибесі бар.Бұл жағдайда виртуалды шынайылықты оқыту құралы мен 

технологиясының әдісі ретінде түсіндіру негізделген. 

Кілттік сөздер: Виртуалды шынайылық,қолданылуы,білім берудег івиртуалды 

шынайылық. 

 

Виртуалды Шынайылық- техникалық құрылғылардың көмегімен жасалған 

жасанды әлем. Виртуалды шынайылық технологиясының айырмашылығы бұл 

адамның сезіміне әсер етуі болып табылады. Бұл дыбыстық, көзге көрнекті, 

тактильді және т.б. ақпарат түрлерін бейнелейтін және қолданушының көлемді 

виртуалды кеңістікке енуін, реалды уақытта бұл кеңістіктің нысандарына қатысты 

қолданушының жылжуына жағдай жасайтын мультимедиалық құралдар.Айта кету 

керек, бұл ортаның объектілері тек жоғары сапалы үш өлшемді суреттер (көріністер) 

ғана емес, олар нақты объектілерге ұқсас және басқа виртуалдызаттармен өзара 

әрекеттесу кезінде көрінетін белгілі бір қасиеттерге ие [1]. 

Ең алғашқы   құрылғылар   1955 жылы Мортон Хейлиг атты 

өнертапқыш өзінің 

«тәжірибе театры» деп атаған тұжырымдамасымен келді, ол фильмді ойната алатын, 

кез келген көрерменнің сезімін тартуға мүмкіндік берді.1962 жылы ол үлкен 

стереоскопиялық 3D дисплей экраны, стерео спикерлер мен хош иісті диффузорды 

таныстырған «Сенсорэма» прототипін ашады. Қарама-қарсы отырғанда, 

көрермендер ауа туннелінің әсерін ақылды түрде қолданудың арқасында жел 

соққанын сезінеді. Клункиден бұрын идеясы қайтыс болды, себебі Хэйлиг өзінің 

одан әрі дамуы үшін қаржылық қолдау ала алмады [2][3]. 

1982 жылы АҚШ-та виртуалды шынайылық құрылғыларын зерттеуге және 

дамытуға арналған әлемдегі алғашқы зертхана құрылды. Содан кейін "виртуалды 

шынайылық" немесе ағылшын термині «virtual reality» енгізілді. 

20 ғасырдың алғашқы онжылдығында виртуалды шынайылық таралмады, 

бірақ 2012 жылдан бастап Виртуалды шынайылыққұрылғылары ойын-сауық 

саласында белсенді түрде танымал бола бастады. 2012 жылы Kickstarter - де 

виртуалды шынайылық көзілдірігі-Oculus VR іске қосылды, оны кейіннен 

Facebook сатып алды. Көзілдірікке сұраныс туындағаннан кейін  көптеген IT-

компаниялар, соның ішінде Google, Apple, Amazon, Microsoft, Sony және Samsung, 

HTC, Sony және т.б. өздерінің гаджеттерін әзірлей бастады [4]. 



 Виртуалды шынайылық қоғамның әртүрлі салаларында белсенді 

қолданылады. Атап айтқанда,ойын-сауық саласында кеңінен таралды: виртуалды 

ойын автоматтары, 5D / 7D кинотеатрлары және т.б. бейне ойындарда Виртуалды 

шынайылық элементтері, соның ішінде PlayStation, PlayStation Eye, Microsoft Kinect, 

Oculus Rift гарнитуралары және HTC Vive қолданылады.



көптеген IT-компаниялар, соның ішінде Google, Apple, Amazon, Microsoft, Sony және 

Samsung, HTC, Sony және т.б. өздерінің гаджеттерін әзірлей бастады [4]. 

Виртуалды шынайылық қоғамның әртүрлі салаларында белсенді қолданылады. 

Атап айтқанда,ойын-сауық саласында кеңінен таралды: виртуалды ойын 

автоматтары, 5D / 7D кинотеатрлары және т.б. бейне ойындарда Виртуалды 

шынайылық элементтері, соның ішінде PlayStation, PlayStation Eye, Microsoft Kinect, 

Oculus Rift гарнитуралары және HTC Vive қолданылады. 

Тәуелсіз еліміздің рухани және экономикалық өрлеуі, білім берудің қазіргі жаңа 

құрылымы мен оқу-әдістемелік мазмұнының өзгеруі оқытушылардың өз кәсіби 

шеберліктерін шыңдауды, жаңартуды талап етеді. Виртуалды шынайылық 

технологиялары (Virtual Reality Technologies, VR технологиялары) оқыту идеясын 

түбегейлі өзгерте алады.Оқытуда виртуалды шынайылық технологияларын 

қолдану:оқу материалдарын оқушылар үшін түсінікті және қызықты ету,оқушыға 

теориялық емес тәжірибе беру;ақпаратты қабылдауға кедергі келтіретін нәрселерді 

азайту;түсіну қиын құбылыстар мен заттарды түсіндіру. 

Виртуалды шынайылық технологияларының қолдану аясын кеңейту қажет. 

Бүгінгі таңда Виртуалды шынайылық технологиялары оқытуда да қолданылып 

келеді.Мысалы:Бейжіңде "виртуалды шынайылық академиялық қызметке әсері"атты 

зерттеу жүргізілді. Балаларға бірдей пән оқытылды, бірақ бір топқа классикалық әдіс, 

ал екінші топқаВиртуалды шынайылық қолданылды. Қорытынды бойынша тест 

өткізілді. Бірінші топ 73% – ға, ал екінші топ 93% - ға сәтті болды. Сонымен қатар, 

Виртуалды шынайылық тобы тақырыпты тереңірек түсініп, алған білімдерінен 

нәтиже шығара алды. 

2018 жылы Кембридждің антрополог студенттері мен Шығыс Қытайдың 

оқушылары Гиза үстіртіндегі қабірдің бойымен боялған белгілерді зерттеді. Ерекше 

ештеңе жоқ. Мұнда тек екі топ әлемнің мүлдем басқа бөліктерінен. Бұл Doghead 

жасаған rumii Виртуалды шынайылық бағдарламасының арқасында мүмкін болды. 

Онда виртуалды сынып құрылды және зерттелетін объектілердің үш өлшемді 

модельдері жүктелді. Студенттер өздерінің виртуалды аватарларын нақты зерттеу 

орнынан мыңдаған шақырым қашықтықта басқара алды. 

Google әлемдік көрікті жерлерге виртуалды экскурсиялар жасау үшін бірнеше 

жыл жұмыс істеп келеді. Мысалы, 2019 жылдың соңында Версаль сарайына 

виртуалды тур басталды, оны жасау үшін 132000 фотосурет пайдаланылды. Сондай-

ақ, Мәскеудегі Үлкен театрға, Лондондағы Букингем сарайына және басқа да мәдени 

мұраларға турлар бар. Олардың саны жыл сайын ғана өсіп келеді. 

Білім берудегі виртуалды шынайылықты енгізу бойынша көшбасшылар АҚШ 

пен Еуропа мемлекеттері болып қала береді. 2018 жылдан бастап бірқатар ірі білім 

беру Виртуалды шынайылық-жобаларыРесей Федерациясындаіске қосылды: 

“Знание-2024” 

“Цифровое 

технология” 

“Современная цифровая образовательная 

среда” “Цифровая экономика Россиский 

Федераций” 



Виртуалды шынайылықтыбілім беру мазмұнында қазір әртүрлі көздердентабуға 

болады, мысалы:App Store, Google Play немесе Steam каталогтарындағы Виртуалды 

шынайылық қосымшалары. Бұл қызметтерде жаңа дағдыларды үйренуге және алуға 

бағытталған бірнеше ондаған түрлі қосымшалар бар. Қазір бұлар тегін. қол жетімді. 

Сонымен қатар, технологияны сынап көруге мүмкіндік беретін демо-нұсқалар бар. 

Виртуалды шынайылықтың ерекшелігі: 

1. Виртуалды шынайылықта жасалған оқу программаларыоқушының 

ойлауының процедуралық және операциялық сипаттамаларына, 

шығармашылыққа, нақты танымдық мотивацияны, оқуға деген қызығушылықты 

қалыптастыруға және жағымды, үйлесімді психикалық жағдайларды құруға 

ынталандырушы әсер етудің жоғары әлеуетіне ие. 

2. Виртуалды шынайылықтағы дидактикалық бағдарламалардың даму әсері 

танымдық объектілердің үш өлшемді бейнесімен, объектілермен (анимациямен) 

әрекеттерді жүзеге 



асырудың кең мүмкіндігімен, қатысу әсерімен, жағдайдың интерактивтілігімен, 

дерексіз модельдерді визуализациямен және т. б. анықталады. 

3. Білім беруде қолданылатын Виртуалды шынайылық оқыту әдісі, құрал 

және технология ретінде әрекет етеді. Бұл білім беру бағдарламалары мұғалімнің, 

оқушының іс-әрекетіне, білім беру мазмұнын өзгертуге, материалды ұсынудың 

және игерудің жаңа, ақпараттық әдісінің қалыптасуын қамтамасыз етуге, жоғары 

технологиялық дидактикалық құралдар болып табылатындығымен және іс-

әрекеттің салыстырмалы қатаң алгоритмі ретінде әрекет ететіндігімен 

анықталады. 

Виртуалды шынайылықты оқытуда қолданудың жағымсыз жақтары бар екені 

анық. Мысалы, білім беру мазмұнын" шамадан тыс", көрнекі түрде ұсыну (дұрыс 

құрылмаған жағдайда) дерексіз ұғымдардың, символдық ойлаудың дамуын 

төмендетуі мүмкін. 

Виртуалды оқыту программалары оқу орындарында оқытуды толығымен 

алмастыра алмайды (өйткені олар ақпараттық кеңістіктегі нақты әрекеттер мен 

объектілерге еліктейді), оларды әртүрлі пәндердің ең күрделі тақырыптарын оқу 

кезінде, сондай-ақ әртүрлі қызмет түрлеріндегі кәсіби дағдыларды үйрету үшін 

кеңінен қолданған жөн. 

Қазір білім беру саласына виртуалды шынайылық аса белсенді енгізіліп жатқан 

жоқ. Біріншіден, жоғары сапалы жабдықтың құны өте жоғары, сондықтан кез-келген 

мектеп немесе басқа оқу орны виртуалды шынайылық құрылғысын сатып ала 

алмайды. Екіншіден, бұл технологияны оқу процесіне табиғи түрде қалай енгізу 

керектігі және одан қандай пайда болатындығы бәріне бірдей түсінікті емес. Осы 

қиындықтардың барлығына қарамастан, виртуалды шынайылық міндетті түрде оқу 

орындарындағы білім беру процесінің бөлігі болады. Шынында да, бір кездері 

презентациялар мен интерактивті тестілеу мектептер мен университеттерде белсенді 

қолданылмаған, бірақ қазір сабақтарды осы компоненттерсіз елестету мүмкін емес. 

Виртуалды шынайылық технологиялары білім беруде қашықтықтан оқыту 

тәсілін қолдануға мүмкіндік береді.Яғни оқытушы мен оқушы виртуалды сыныпта 

кездесіп,білім ала алады.Қашықтықтан білім беру: 

Қашықтықтан оқытудың қазіргі таңда көптеген формалары бар.Тоқталып кетер 

болсақ: 

Чат-сабақтар-чат-технологияларды пайдалана отырып жүзеге асырылатын, 

синхронды оқу сабақтары. 

Веб-сабақтар-қашықтықтан өткізілетін сабақтар, конференциялар, семинарлар, 

іскерлік ойындар, зертханалық жұмыстар, практикумдар және телекоммуникация 

құралдар.Веб- сабақтар үшін мамандандырылған білім беру веб-форумдары 



қолданылады, пайдаланушылардың белгілі бір тақырып немесе проблема бойынша 

жұмыс формасы, оған тиісті бағдарлама орнатылған сайттардың бірінде 

қалдырылған жазбалар. 

Телеконференция-әдетте электрондық поштаны пайдалану арқылы тарату 

негізінде жүзеге асырылады. Оқу телеконференциясы білім беру міндеттеріне қол 

жеткізумен сипатталады. [5] 



Білім беру процесіне виртуалды шынайылықты енгізу көптеген 

артықшылықтарға ие, атап айтқанда: 

Виртуалды шынайылық оқыту кезінде беретін барлық артықшылықтарға 

қарамастан, осы технологияның білім беру процесінде кейбір қиындықтары бар : 

 

Виртуалды шынайылық білімнің түрлі салаларына өз пайдасын тигізіп жатқаны 

барлығымызға белгілі жайт.Атап айтқанда,физикада бұл технология заманауи 

зертханаларда жұмыс жүргізуге мүмкіндік береді. Ал тарих пәнінен оқушылар әлем 

мұражайларының үш өлшемді экспонаттарымен ,сондай-ақ қалпына келтірілген 

қалалармен, болған шайқастармен немесе басқа да тарихи оқиғалармен таныса 

алады. 

География пәнінен 360 градус камералардың заманауи дамуы 

пайдаланушыларға үш өлшемді панорамалар мен бейнелер түсіруге мүмкіндік 

береді. Көптеген зерттеушілер, саяхатшылар және жай туристер материалдарды 

түсіріп, оны ашық түрде орналастырады. Бұл бейне таулар, мұхиттар, рейстер, 

жанартаулар, полюстер туралы. Мұндай материалды сабақта қолдану оқушыларға 

планетамыздың алыс бұрыштарын көруге және олардың саяхатқа деген 

қызығушылығын қолдауға мүмкіндік береді. 

Биологияда технология ағзалардың, жасушалардың немесе тіпті ДНҚ 

молекуласының мөлшерін масштабтау мүмкіндігін ашады . Интерактивті 

мүмкіндіктер статикалық суретті көруге ғана емес, сонымен қатар, мысалы, ДНҚ 

репликация процесін көруге мүмкіндік береді. 

Химия саласында қосымшалар қауіпті немесе қымбат тәжірибелер жүргізуге 

көмектеседі.Атомдар мен молекулалардың құрылыстарын зерттеуге, химиялық 

өзгерістерді бақылауға болады. 

Әдебиет саласында, мысалы, көркем шығармалардың ең жарқын сәттерін 

елестетуге болады. Материал мен оқиға үйлесімді 

орналасады.Мысалы,шығармаларын бейне құрылғылар арқылы тамашалап,жарқын 

дауысын естіп,бейне бір ақын дәл жаныңызда тұғандай ерекеше сезімге бөленесіз.[6] 



Виртуалды шынайылық өз артықшылығымен қатар күдігін де ала 

келді.Яғни,бұл технология үлкен қаражатты талап етеді,барлығына бірдей 

қолжетімсіз.Оқушылардың сабаққа ынтасын көтереді деп технологияны үнемі 

қолдана беру де дұрыс емес.Себебі, Виртуалдык



 

  

 

 

шынайылық технологиялары әр баланың жас ерекшелігін ескере отырып 

жасалынбайды, барлығына ортақ түрде болады.Сол себептен денсаулыққа әсіресе 

көру мүшесіне зиян келтіреді. Айтып кететін тағы бір жайт, бұл Виртуалды 

шынайылық технологияларын оқу программасына енгізу ұстаздар қауымына да 

қиындық тудырады.Мектепте жасы үлкен ұстаздар жаңа технологияға лезде 

үйренісіп кете алмайды.Арнайы курстардан өтіп,өзін-өзі дағдыландыру керек.Ал

 бұл біраз уақытты талап етеді. 

Бүгінгі таңда жаппай жалпы білім беру тәжірибесінде кеңейтілген және 

Виртуалды шынайылық технологияларын қолдануды елестету өте қиын.Ондағы күдік 

пен үмітті жоғарыда атап көрсеттік.Дегенменде Виртуалды шынайылық – қазігі заман 

талабына сәйкес дамып келе жатыр.Уақыт өте келе әлем елдерінде ,соның ішінде өз 

елімізде де дамып,оқушылар білім,біліктіліктрін одан әрі тереңдете алатынына күмән 

жоқ.Бұндай заманауи технологияларды мектеп бағдарламасына енгізу арқылы жас 

оқушылардың ғылыммен айналысып,жетістікке жетулеріне жол ашады.Тіпті, болашақ 

жас ғалымдар саны артады деп айтуымзға негіз бар. 

«Виртуалды шынайылық технологияларының ерекшелігі – олар белгілі бір 

орында адамдармен байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Сіз смартфонға кіріп кеткен 

соң дәл қасыңызда отырған адамның бар-жоғын сезбейсіз. Ал виртуалды шынайылық 

арқылы жақындарыңызбен байланыс орнатуға болады»,- дейді Марк Цукерберг. 
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Резюме. Мақалада дене қозғалысының компьютерлі -математикалық 

моделі ұсынылған. Қозғалыс аналитикалық түрде зерттеліп, динамика 

заңдарына сәйкес сипатталатын дифференциалдық теңдеулер көрсетілген. 

Берілген ұшу бұрышына байланысты дененің көтерілу уақыты, көтерілу 

биіктігімен дене түсетін қашықтық физикалық заңдылықтарымен анықталады. 

Барлық айнымалылар өлшемсіздікке келтірілген. Қозғалысты сипаттайтын 

дифференциалдық теңдеулерде өлшемсіздікке келтіріліп, компьютерлік 

бағдарламаға лайықталған. 

 

Математикалық модель объектінің негізгі белгілерін немесе болып жатқан 

процесстерді математикалық тілде және басқадай математикалық құралдар 

арқылы өрнектей алады. Шындығына келгенде, математика өзінің пайда 

болуынан бастап өзінің арнайы тілінде қоршаған ортадағы заңдылықтарды 

ашуға міндетті екені көрінеді [1]. Математикалық модельдің дамуына ЭЕМ 

пайда болуы қатты серпіліс берді. Математикалық модельдеуде компьютердің 

көмегі міндетті түрде қажет бола бермейді. 

Әрбір маман математикалық модельмен кәсіби шұғылданғанда, алдымен 

барлық жағынан модельге керекті аналитикалық зерттеулер жасайды [2, 3]. 

Сандық талдауларға қарағанда аналитикалық шешулер кейде ыңғайлы. Кейбір 

жағдайда математикалық есептердің күрделі болуына байланысты 

аналитикалық әдістер шектеліп қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда компьютердің 

көмегімен сандық әдістер пайдаланылады [4]. Сонымен, аналитикалық шешу 

және компьютерлік шешу бір-біріне қарсы ұғым емес. Бұл жерде біз сандық 

экспериментке негізделген компьютерлі- математикалық модельдеудің 

этаптарын көрсетеміз (1-сурет). 

 

1-сурет 



 

  

 

 

Жаратылыстану бағытындағы, әсіресе физика ғылымындағы зерттеулерде 

математикалық және және компьютерлік модельдеу әдісі аса қажет. Көп 

енгізілуі бұл ғылымды Физикаға математикалық әдістердің соншама 

дамытудағы үлкен құрал болып есептелінеді [5, 6]. 

Горизонтқа бұрыш жасай қозғалған дене қозғалысының қарапайым, жазық 

есебін қарастырамыз. Бұл белгілі есепте ауа кедергісінің әсері бар деп 

қабылдаймыз. Бастапқы жылдамдығы 

0 болтын, ұшу бұрыш  -ға парабола бойынша қозғалып, белгілі бір уақыттан 

кейін жерге құлайды. Жылдамдықты жазық және тік құраушыларға жіктейміз. 
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Қозғалған дене траекториясының әр нүктесінде 

кедергі күші бойында қозғалыс бағытына қарма-қарсы 
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(8) жүйені тағы екі теңдеумен толықтыруға болады 
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(8) және (9) біріктіріп шешу арқылы төрт функцияны алуға болады, олар 
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Қарастырылып отырған есепті шешуден бұрын оларды өлшемсіздендіру 

қажет. Өлшемсіздік идеясы параметрлердің абсолюттік мәндерінен 

салыстырмалы мәндеріне көшуді қортындылайды [7]. 
Шындығында  ,  h,  ~t   мәндері бар болсын. Айнымалылар ретінде мына 
шамаларды енгіземіз 
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Жылдамдықтар үшін де өлшемсіз айнымалыларды енгізуге болады. 
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2- сурет. Ұщу бұрышы  = 45 болғанда, а–ның мәндері мына сандарға 

0,01; 0,1; 1,0; және 10,0 тең болғандағы қозғалыс 

траекториялары көрсетілген. (тиісті қисықтар оңнан солға ) 

 

ӘДЕБИЕТТЕР 

[1] Неуйман Я.Г. Модели в науке и технике. История теория и практика. 

[2] Успенский В.А, Семенов А.Л. Теория алгоритмов основные открытия и 

приложения. М. Наука, 1988. 

[3] Молганов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. К. 

Высшая школа 1988. 

[4] Гейн А.Г., Житомирский В.Г., Липецкий М.В., Сапир В.Ф. Основны 

информатики вычислительной техники. Свердловск, 1989. 

[5]. Бешенков С, Ракитина Е.Моделирование и формализация. 

Методическое пособие. Москва, Лаборатория базовых знаний, 2002. 

[6] Моделирование обучения и поведения. М. Наука, 1975 
[7] Могилев А.В, Пак Н.И, Хеннер Е.К. Информатика. М: 2000. 

 
Одно из разновидностей компьютерно-математического 
моделирования движения тела 

Резюме. В статье предлагается компьютерно-математическая модель 

движения тела, брошенного под углом к горизонту. Аналитически 

исследовано физическое движение и описаны законы динамики, показаны 

расчеты для дифференциальных уравнений. На основе физических законов по 

заданным углам полета к горизонту определены время подъема, высота, а 

также пройденный путь тела. Все переменные приведены к 

обезразмериванию. В соответствие с компьютерным моделированием 

дифференциальные уравнения, также приведены к обезразмериванию. 

 
One kind of computer and mathematical modeling body movements 

Annotation. The paper proposes a computer-mathematical model of body 

motion, thrown at an angle to the horizon. Physical movement analyticaly studied 

and described the dynamic laws, showed calculations for differential equations. On 

the basis of physical laws on the flight angle to the horizon defined by the lifting 



 

  

 

 

height and the distance traveled body. All variables are made dimensionless. 

According to computer modeling differention equations are also reduced to non 

demention parameters. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА МЕН МАТЕМАТИКА ИНТЕГРАЦИЯСЫ 

 

Түйіндеме. Мақалада жалпы білім беретін орта мектепте математика мен 

информатика пәндерін пәнаралық байланыс негізінде оқытудың 

ерекшеліктері қарастырылған. Математика сабағында компьютерді қолдану 

оқушылардың оқу материалын меңгеруін жылдамдатады, өз бетімен 

шығармашылық жұмыс жасауға үйретеді, оның дербес қабілеті мен 

дарындылығы дамиды, пәнге деген қызығушылығы артады, сонымен қатар 

оқу процесінің қарқыны жоғарылайды, оқытудың сапасы артады. Сабақ өту 

барысында презентациялар мен тапсырмалар орындалып, интеграциялап 

оқытудың нәтижесі көрсетілген. 

Негізгі сөздер: информатика мен математика интеграциясы, 

интеграцияланған сабақтар, интеграцияланған сабақтар құрылымы, 

интеграция нәтижесі, презентация, тапсырмалар. 
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