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Application of computer technologies in the education system 
 

Duisenova N.B., Baykazieva R.T., Nusipbekova A.N. 
duisenovanur@mail.ru, raya_07.87@mail.ru, alfiya_aszb@mail.ru. 

Kazakh state woman pedagogical university, Алматы, Kazakhstan 

 

Key words: Animated slide films, sound and video clips, illustration as a means of communication. 

Abstract. Today there is a developing of not only class education, but also distance learning with the help of 

computer. For this you need a computer with Internet access. With distance learning you need to perform the task, 

and with the extended primer person receive knowledge by yourself looking at these books, send the answers to these 

tasks, or participate in teleconference. This form of training is much cheaper, and anytime you can teach and perform 

tasks. 

 

ӘОЖ 372.800.465.02 

 

Білім беру жүйесіндегі компьютерлік технологияны қолдану 
 

Дүйсенова Н.Б., Байказиева Р.Т., Нүсіпбекова А.Н. 
duisenovanur@mail.ru, raya_07.87@mail.ru, alfiya_aszb@mail.ru. 

 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан 

 

Тірек сөздер: анимациялы слайд-фильмдер, дыбыстық және бейнефрагменттер, коммуникация, 

иллюстрациялық құрал. 

Аңдатпа: Қазіргі кезде компьютердің көмегімен тек белгілі бір аудиторияларда ғана емес, сонымен 

бірге қашықтан оқыту үрдісі де дамып келе жатыр. Ол үшін интернет желісіне қосылған компьютер керек. 

Қашықтан оқыту кезінде тапсырманы және онымен бірге ұсынылған оқулықтарды қарап отырып білім 

алғысы келетін адам өзі ізденіп, жауаптарын салып жібереді. Немесе бірлескен телеконференцияларға 

қатысады. Оқытудың бұл түрі анағұрлым арзан, әрі қалаған уақытыңда оқуыңа, тапсырмаларды орындауыңа 

мүмкіндік береді.  

 

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. 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. 

Қазіргі кездегі жоғары білім беру қоғам талаптарын қанағаттандырудың бірнеше жүйелерін 

қарастырады, яғни ғылымды, білімді және өндірісті интеграциялау түрі ретінде ғылыми оқу-

өндірістік кешендер құру; оқытуды және студент еңбегін дараландыру, білім беруді ізгілендіру; 

оқытушылардың кәсіби даярлығына жоғары талап қою, жоғары оқу орнында болашақ мұғалімдерді 

даярлау мен олардың кәсіби деңгейін көтеруде педагогикалық мұғалімдерді жаңа технологиялар 

негізінде көтеру. Мұндай үдеріс әлемнің түрлі елдерде өздерінің ұлттық ерекшеліктеріне, 

экономикалық жағдайына, білім беру жүйесінің дәстүрлеріне қарай әртүрлі деңгейде көрініс 

тапқан. 

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық-
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коммуникативтік технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан 

кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Келешек 

қоғамымыздың мүшелері – жастардың бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру қоғамның 

алдында тұрған ең басты міндет.  Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту шеңберінде білім берудің 

мақсаты мен мәнінің өзгеруі «білім беру технологиясы» деп алатын жаңа ұғымның пайда болуына 

ықпал етті. Бұл ұғымның мәнін білім беру үдерісін өздігінше дамытатын жүйе деп түсінуге 

болады, онда білім алушылардың қызметі жетекші фактор болып табылып, оқыту мұғалім мен 

білім алушының субьект аралық өзара әрекетін қарастыратын және олардың мүмкіндіктерін 

қамтамасыз ететін рефлексиялық басқару ретінде көрінеді. 

Оқыту, білім беру тәжірибесі педагогикалық үрдістің сапасын үнемі арттырып отыруды талап 

етеді. Сол себепті педагогикалық үрдісті  технологияландыру мәселесі маңызды болып саналады. 

Қазіргі ақпараттық қоғамда өндірістің дамуының негізгі құралы болып ақпараттық 

ресурстардың қажеттілігі көрінеді. Сондықтан білім беру саласы да өзінің дамуы үшін жаңа 

қадамдарға баруда. Осыған байланысты адамға  ақпараттар кеңістігінде дұрыс бағытты таңдауға 

мүмкіндік жасай алатын оқытудың жаңа технологиялары пайда болуда.  

Жаңа ақпараттық технологиямен орындалатын  қызмет өзінің кез келген нақты формасында 

тиімдірек орындалады, адам өркениетті бола бастайды. 

Ұрпақ үшін кітаптың маңызы қандай болса, компьютер де оқушы үшін қоршаған әлемді 

танудың табиғи құралы болып табылады. Олай болса, барлық сабақтарды компьютерлердің 

қуаттануымен жүргізуді үйрену – бүгінгі күннің кезек күттірмейтін өзекті мәселелерінің бірі.  

Соңғы жылдары білім беру аясы жүйесінде компьютерлік техниканы пайдалану белсенді 

түрде жүзеге асырылуда. Білім беру жүйесіндегі жаңа ақпараттық технология дегеніміз – оқу және 

оқу-әдістемелік материалдар жинағы, оқу қызметіндегі есептеуіш техниканың техникалық 

құралдары, олардың ролі мен орны туралы ғылыми білімнің жүйесін және оқытушылар еңбектерін 

жүзеге асыру үшін оларды қолдану формалары мен әдістері деген анықтама беруге болады. Яғни, 

ақпараттық технология – білім беру мекемесі мамандарының жұмысын жүзеге асырушы  әдістер 

мен формалар және балаларға білім беруші құрал. 

Ақпараттық технология  қызметінің құралы ретінде жаңа ақпараттық технологияның 

компьютерлік құралдары қолданылып жүр, алайда заман талабына сай компьютерлік техниканың 

дамып жетілуіне байланысты ғылыми сипаттағы  компьютерлік бағдарламаларды  жасау керек 

және ол оқушының іс әрекетінің интеллектуалды құрылысымен сәйкес келуі тиіс. 

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. Сабақта компьютерлік 

технологияны тиімді пайдалану арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамытып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. 

Педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерде оқытуда ақпараттық технологияларды 

пайдаланудың бірнеше бағыттары көрсетілген, солардың ішінде мектептегі оқу практикасында 

қажеттілерінің негізгілері мыналар: компьютер  - оқушы білімін бағалау құралы; компьютерлік 

модельдеуді қолданатын зертханалық практикум; мультимедиа-технология,  жаңа материалды 

түсіндірудегі иллюстрациялық құрал; дербес компьютер, білім жетілдіру құралы. 

Мұғалім жұмысы практикада оқушы білімін бағалау үшін алатын тақырыптық тестерден 

көрінеді. Тест көзі мультимедиа компакт-дискілер немесе интернет желісі болуы мүмкін.  

Бұдан басқа да, тест генераторлары деп аталатын тестілеуші бағдарламалар құруға болатын 

арнайы компьютер бағдарламалары (қосымшалар) бар. Бұл жағдайда мұғалім тестің сұрақтарын 

және барысын өздігінен таңдап алады. 

Қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар оқу материалдарын иллюстрация жасау кезінде 

(мысалы анимациялы слайд-фильмдер) қолданылады. Бұл оқу үрдісін қозғалыста бейнелеуге 

мүмкіндік береді. Компьютердің көмегімен дыбыстық және бейнефрагменттерді де демонстрация 

жасауға болады. 

Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану өз білімін көтеру тиімділігін де 
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арттырады. Бұл бірінші кезекте сандық түрде жазылған ақпараттарды пайдалану кезінде қажетті 

мәліметтерді оңай табуға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде көптеген әлемге танымал 

энциклопедиялар, сөздіктер электронды түрге айналдырылған.  

Білім беру үдерісінің барлық қатысушыларымен- оқушылар, мұғалімдер, басшылық, ата-

аналар, қоғам мүшелерінің арасындағы ақпараттық ағындардың жүруін қамтамасыз етеді. Оқу 

үрдісінде компьютерлік техниканы қолданудағы қиыншылықтар көбіне мұғалімнің дербес 

компьютерді  дидактикалық құрал ретінде қабылдауына дайын екендігіне байланысты. 

Қорытындылай  келе біздің  мақсатымыз 

қазіргі  заман  талабына  сай  ұрпақ  тәрбиелеу,  оларды «оқи» білуге  үйрету, қашықтан  оқытуға 

үйрету, көп  материалды аз  уақытқа қабылдай  білуге  үйрету. Осылардың  бәрін  іске 

асыру  үшін   жаңа  технологияларды  сабаққа  қолдана білуі. Егер біз барлық мүмкіндіктерімізді 

толық пайдалана алатын болсақ, онда біздің келешек ұрпағымыз компьютерлік технологиямен 

толыққанды білім ала алады. 
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