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ЕСЕНАМАНОВА КАРЛЫГАШ МЕДЕУБАЕВНА
1 курс докторанты

Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

ӘРІНОВА БАҚЫТ АЙТУҚЫЗЫ
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

БОЛАШАҚ ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТАРДЫҢ АКМЕОЛОГИЯЛЫҚ 
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ МАҢЫЗДЫ СИПАТТАМАЛАРЫ

Түйін. Бұл мақалада болашақ әлеуметтік педагогтардың акмеологиялық құзыреттілігінің маңыз-
ды сипаттамалары қарастырылады. Сонымен қатар аталмыш құзыреттілікке кеңінен түсініктеме бе-
ріліп, сипатталады.

Түйінді сөздер: акмеологиялық құзыреттілік, әлеуметтік педагог, педагог, шығармашылық, кәсі-
би біліктілік. 

Резюме. В данной статье рассматриваются важные характеристики акмеологической компе-
тентности будущих социальных педагогов. Эта компетенция также будет подробно объяснена и 
описана. 

Ключевые слова: акмеологическая компетентность, социальный педагог, педагог, креатив, 
профессиональная квалификация.

Summary. This article discusses the important characteristics of acmeological competence of future 
social educators. This competency will also be explained and described in detail. 

Key words: acmeological competence, social teacher, teacher, creative, professional qualification.

КІРІСПЕ.
Еліміздің Болон процесіне қосылуы жоғары 

кәсіби білім беру жүйесін реформалаудың ма-
ңызды мәселесін, яғни оның сапасын жақсартуды 
анықтады. Бұл мәселенің шешімі құзіреттілікке 
негізделген көзқарастың дамуымен байланысты. 
Университеттегі кәсіптік білім беру процесі мен 
нәтижесі – өзінің кәсіби қызметі саласында құ-
зыретті, елдің экономикалық, әлеуметтік және 
саяси дамуына үлес қосатын жоғары деңгейлі 
маман даярлау. Болашақ маманның құзіреттілігі-
нің қалыптасуымен түлектің еңбек нарығындағы 
бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін кәсіби 
білім сапасы бүгінгі күнмен тығыз байланысты. 
Cонымен қатар, соңғы жылдары елімізде болған 
өзгерістер білім беру саясатындағы өзгерістер-
ді, білім беру теориясы мен практикасының не-
гіздерін қайта қарауды талап етті. Бұл жағдайда 
кәсіби құзіреттілік ерекше маңызды, оның негізі 
педагогтардың жеке және кәсіби дамуы болып 
табылады.

Қазіргі уақытта кәсіби құзіреттілікті анықтауға 
әртүрлі көзқарастар бар. В.Веденскийдің айтуы 
бойынша, «кәсіби құзіреттілік» ұғымын енгізу-
дің орындылығы оның кең мазмұнына, «кәсіби 
дайындық», «біліктілік», «кәсібилік», «педаго-
гикалық шеберлік», «кәсіби мәдениет» сияқты 
ұғымдарды біріктіретін сипаттамасына байла-
нысты., «Құзіреттілік» [Введенский В. Н. Педаго-
гика.-2003. -№ 10. -С.51-55.]. Гершунский Б. С. Кә-
сіби құзіреттілікті кәсіби деңгейде талап етілетін 

және өзекті болатын функционалдық сауаттылық 
ретінде анықтайды [Сластенин В. А.-2002.-с.576]. 
Хуторской өз жұмысында құзіреттілікті «адам-
ның өзіне тиесілі болуы, тиісті құзіретке ие бо-
луы, соның ішінде оған жеке көзқарасымен қыз-
мет субъектісі» ретінде қарастырады. Хуторской 
өз жұмысында құзіреттілікті «адамның өзіне 
тиесілі болуы, тиісті құзіретке ие болуы, соның 
ішінде оған жеке көзқарасымен қызмет субъек-
тісі» ретінде қарастырады. Кәсіби құзіреттіліктің 
«педагогикалық іс-әрекеттерді жүзеге асыруға 
теориялық және практикалық дайындығының 
бірлігі және кәсіби шеберліктің бірлігі» ретінде 
түсінуімен А.Мищенко, В. А. Сластениннің еңбек-
терінде кездеседі [Базилевская С. В. 2016.-№13.-
с.765-769]. 

Сонымен, педагогтың кәсіби өсуге дайынды-
ғы: оқу іс-әрекетіндегі проблемаларды анықтап, 
әрі қарай кәсіби өсу нүктелерін анықтай білу – 
бұл педагогтың акмеологиялық құзіреттілігі.

Педагогикалық білімнің фундаменталды та-
биғаты оның негізгі акмеологияны ғылым ретін-
де қолдауға байланысты, бұл педагогтың жеке 
басының кәсібилігімен оның іс-әрекетінің кә-
сіпқойлығын қалыптастыруды жан-жақты зерт-
теуге мүмкіндік береді, сонымен қатар бұл про-
цестердің оқушылардың табиғи потенциалымен 
резервтерінде пайда болатын құру және өзін-өзі 
құру процестерімен өзара әрекеттесуі. өзін-өзі 
ұйымдастыру, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі 
жүзеге асыру. Педагог өзінің шығармашылық 
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әлеуетін өмірде және кәсіпте оңтайлы жүзеге 
асыруға ғана емес, сонымен бірге өмірге, оқуға, 
оның мінез-құлқына және студенттерге саналы-
қатынасты қамтамасыз етуге тырысады. Рухани 
мәдениет адамның қоршаған әлемді, қоршаған 
ортаны және ондағы өзін түсінуінің негізгі негізі 
ретінде педагогмен оның шәкірттері үшін өзін-өзі 
жетілдірудің қозғаушы күші, өмірдегі, кәсіби және 
білім беру қызметіндегі дамудың биік белестеріне 
көтерілу үшін қозғаушы күшке айналады.

Қоғамдық санадағы белсенді өзгерістердің 
қажеттілігі, білім беру ұйымдары жүйесінде әр 
оқушының оқу мақсаттарымен даму мақсатта-
рын ізгілендіру, оның рухани, адамгершілік және 
шығармашылық әлеуетін қалыптастыру көздерін 
оқу процесіне тарту және енгізу міндетін қояды.

Қазіргі ғасырды адамзат «ұтқырлық ғасы-
ры», «кірігу ғасыры», «ақпарат ғасыры» деп ата-
лып жүргені белгілі. Бұған «білім ғасыры» деген 
анықтаманыда қосуға болады. Өйткені, білімді 
болудың аса үлкен қажеттіліке кендігін адам ба-
ласы осы ғасырда өте жақсы түсінді. Бұл ретте 
адам баласын білімдендіру ісімен айналысатын 
арнайы дайындалған мектеп мұғалімі, универ-
ситет оқытушысы, біздің тәуелсіз мемлекетіміз-
дің болашағын қалап жатқан жандар. Өйткені 
ел болашағының кілті – бүгінгі жасұрпақтыңқо-
лындаболса, жас ұрпақтың тағдыры олардың 
бойына білім мен ізгілік нұрын себуші – ұстаз-
дардың қолында. Демек ұстаз дайындау, оның 
бойында барлық адами қасиеттерді дарыту мен 
дамыту өте қасиетті іс. Бұл жайында ойшылдар 
кемеңгерлік пікірлер қалдырса, әр саланың бел-
гілі ғалымдары ұрпаққа мұра болатын еңбектер 
жазды. Cолардың бастауында тұрған ұлттың ұлы 
ұстазы әл-Фараби көрсеткен он екі қасиетті бо-
лашақ маманның бойында ұштастыра жетілдіру 
мінсіз адамды қалыптастыру идеясын жүзеге 
асырудың алтын арқауы деуге болады. Ол қа-
сиеттер мыналар: 
 адамның мүшелері мінсіз болуға тиіс, бұл 

мүшелердің күші ӛздері атқаруға тиісті қызметті 
аяқтап шығу үшін мейлінше жақсы бейімделген 
болуы керек, сонда егер осы адам әлде бір мүше-
сінің жәрдемімен әлденедей бір істі істемек бол-
са, ол мұны оп-оңай атқаратын болады; 
 жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін 

түсінетін, айтылған сӛзді сәөйлеушінің ойындағы-
сындай және істің жай-жапсарына сәйкес ұғып 
алатын болуы керек; 
 өзі түсінген, кәөрген, естіген және аңғарған 

нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, бұ-
лардан ешнәрсе ұмытпайтын болуы керек; 
 әйтеуір бір заттың кішкене ғана белгісін 

байқаған заматта сол белгінің ишаратын іліп әке-
терліктей алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі болуы 
шарт; 
 өткір сөз иесі және ойына түйгеннің бә-

рін айдан-анық айтып бере алатын тілмаш болуы 
шарт; 

 өнер-білімге құштар болу, ақыл үйрену-
ден шаршап-шалдықпай, осыған жұмсалатын 
еңбектен қиналып азаптанбай, бұған оңай жете-
тін болу керек; 
 тағамға, ішімдік ішуге келгенде қанағат-

шыл болуы керек, жаратылысынан сауыққұмар-
лықтан аулақ болып, бұдан алатын ләззатқа жи-
рене қарауы шарт; 
 шындық пен шыншыл адамдарды сүйіп, 

өтірік – жалған мен суайттарды жек көру керек, 
жаны асқақ және ар-намысын ардақтайтын бо-
луы шарт; 
 oның жаны жаратылысынан пасық істер-

дің бәрінен жоғары болып, жаратылысынан игі 
істерге ынтызар болуға тиіс; 
 дирхем, динар атаулыға, жалған дүниенің 

басқа да төл нәрселеріне жирене қарап, жара-
тылысынан әділеттілік пен әділеттілерді сүйіп, 
әділетсіздік пен озбырлықты және осылардың 
иелерін жек көретін болуы керек, жақындарына 
да, жат адамдарға да әділ болып, жұртты әділ-
дікке баулып, әділетсіздіктен зардап шеккендер-
дің залалын өтеп, жұрттың бәріне өз білгенінше 
жақсылық пен ізгілік көрсетіп отыруы қажет; 
 әділ болу керек, бірақ қыңыр болмау ке-

рек, әділеттілік алдында қияс мінез көрсетіп қа-
сарыспау керек; 

әділетсіздік пен пасықтық атаулыға мүлдем 
рақымсыз болуы шарт, өзі қажет деп тапқан істі 
жүзеге асырғанша шешімпаздық көрсетіп, бұл 
ретте қорқыныш пен жасқану дегенді білмей-
тін батыл, ержүрек болу керек [БазилевскаяС. В. 
2016.-№13.-с.765-769]. 

Оқытушы тұлғасының бойында осы он екі қа-
сиет табылатын болса, кез келген іс-әрекетте нә-
тижелілік пайда болып, кемелдену жүзеге асады, 
яғни барлық жағынан ілгері жылжу орын алары 
анық. 

Сонымен қатар, ҚазақстанРеспубликасы-
ныңПрезидентіН.Ә. Назарбаев «Қазақстан – 
2050» стратегиясында «Бәсекеге қабілетті дамы-
ған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары 
елге айналуымыз керек», – деп, білім саласының 
алдына зор міндет жүктелген болатын [ҚР Пре-
зидентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы Жол-
дауы. 14.12.2012 ж.]. Ал «Қазақстан әлеуметтік 
жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына 
қарай 20 қадам» атты бағдарламалық сөзіндегі 
13-ші қадамында Елбасы Білім және ғылым ми-
нистрлігіне орта, техникалық және кәсіптік, жо-
ғары оқу және жоғары оқуорнынан кейінгі білім 
беру орындарында «Акмеология, жеке және 
әлеуметтік табыс негіздері» атты оқу курсын ен-
гізу жөнінде тапсырма бергенді [«Егемен Қазақ-
стан» 10.07.2012 ж.].

НЕГІЗГІ БӨЛІМ. 
Қазіргі акмеологиялық теория маманның 

жеке басының шығармашылық дамуының мә-
селелерін өзінің кәсіби қызметінің сапасын жо-
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AN ғарылату проблемасымен бірлесе отырып терең 
ашады.

Акмеология ғылымының идеяларымен ере-
желерінің таралуы педагогикалық құбылыс-
тармен жағдайлардың маңызды аспектілерін 
зерттеу мүмкіндіктерін кеңейтеді, мамандарды 
университеттік даярлауды ұйымдастыруда әдіс-
темелік, психологиялық және педагогикалық ре-
зервтердің өзара әрекеттесуін ашады. Мақсат – 
болашақ маманның оның дамуы ретінде кәсіби 
және тұлғалық дамуынын таландыратын кәсіптік 
білім беру мазмұнын және психологиялық-педа-
гогикалық жағдайларды құрудың әдіснамалық 
негіздерінің біркелкі акмеологиялық бағытын 
қамтамасыз ету.

Осыған байланысты болашақ мамандардың 
жоғары оқу орнын акмеологизациялау бағыты 
ретінде өнімді құзіреттілігін дамытуға бағыттал-
ған тұжырымдамалық тәсілді дамыту қажет. 

Акмеология жасөспірімді жас кезеңі ретін-
де анықтайды, оның басталуы 18-20 жасқа жа-
тады, ал ағзаның тұтастай және әрқайсысының 
жағдайы дене жеке нормамен салыстырылады, 
жеке ерекшеліктері үшін – адамның бойында 
шындықтың әртүрлі аспектілерімен, оның ішін-
де өзінеде, субъективтік сипаттамаларынада 
байланысты, іске асыруға байланысты адамның 
барлық қасиеттері оның кәсіби қызметі. Кәсіби 
қызметтегі «акме» деген сөз жоғары нәтижелер 
бойынша үнемі табысты маманның мазмұнын 
құрайтын мәселелерді шешу бір аймақта неме-
се басқа жерде. «Акме» -кежету – бұл көптеген 
адамдардың өзара әрекетінің нәтижесі адам 
өміріндегі объективті және субъективті жағдай-
лармен жағдайлар. Талант, қабілет, физикалық 
және психикалық денсаулық субъективті фак-
торлар және білім беру шарттары ретінде қа-
растыру, Оқыту, білім сапасы және т.б. объектив-
ті факторлар ретінде процесс. Сонымен қатар, 
«акме» ұғымы және оның процесі жетістіктер 
нақты кәсіби қызметке көбірек тәуелді.

Егер акмеология мамандық бойынша ка-
талогтауға келсе, акмеология толығымен си-
паттайтын ғылым болар еді. Акмеология өзінің 
дамуының басынан бастап жоғары білікті ма-
мандарды қалыптастыру стратегияларымен тех-
нологияларын әзірлеп келеді адам қызметінің 
әртүрлі салалары.

Акмеологиялық құзіреттілік әлеуметтік педа-
гогтың кәсіби стандартының негізінде жатыр. Өз 
зерттеулерінде Бородулина Е., Портнова А.Г., Ка-
ган Е.С. Педагогтың жеке басының акмеология-
лық құзіреттілігін «педагог үшін кәсіби маңызды 
қасиеттер жиынтығы бар интегративті тұлға си-
паттамасы» ретінде қарастырады, заманауи тех-
нологияларды қолдану негізінде педагогикалық 
процессте оқушылармен тиімді қарым-қатынас 
жасайалатын және оны акмеологиялық құзірет-
тілікпен байланыстыра алатын шығармашылық 
педагогикалық қызметке жоғары теориялық 

және ғылыми-практикалық дайындығы бар». Ал, 
A.А.Деркачпен Н.В.Кузнецов кәсіптік дамудағы 
«акме» дегеніміз – осы адам үшін, оның белгілі 
бір уақыт кезеңіндегі кәсіптік дамуының деңгеи-
̆ ін білдіретін психикалық қалып. Кәсіптік «акме» 
– бұл кульминация, шығармашылықтың шыңы-
мен оптимумы, ең жоғары өнімділік сәті, адам 
жасаған құндылықтардың ең жоғары мағыналы 
кезеңі деп сипаттаған [Деркач А.А., Зазыкин В.Г. 
2004]. Қазіргі уақытта адамның ғана емес, таби-
ғаттың дадамуының заңдылықтарын зерделеуді 
ңакмеологиялық заңдары таралуда, демек атал-
ған ғылыми бағыттың дамуының жаңа іргелі 
кезеңі басталды деген сөз. Акмеология тіршілік 
іс-әрекетін, адаммен табиғаттың жаратылыстану 
және технологиялық өзара әрекеттестігін тари-
хи-философиялық тұрғыда түсіндіруге мүмкіндік 
береді [Бекжанова Б.Ж.2014ж.]. 

A.А. Деркачпен В.Г. Зазыкиннің пікірінше, 
жалпы (классикалық) акмеологияда «... ең аз де-
генде үш ғылыми-әдіснамалық бағдар болды: 
жаратылыстану; қоғамдық – гуманитарлық; тех-
нологиялық...» [Деркач А.А. -2007. – No1(25)]. А.А. 
Деркач ғылымның «акмеологиялық ұстанымдар 
мен заңдылықтар», «акмеологиялық кеңістік», 
«акмеограмма» жәнет.б. ұғымдарды қамтитын 
ұғымдық аппаратын жасады. Оның жіктемесі 
бойынша акмеология дамуының төрт кезеңін 
бөліп көрсетуге болады [ДеркачА.А., Зазыкин 
В.Г. 2003]: 
 латенттік (жасырын) – бұл кезеңде ғылы-

ми танымда акмеологиялық мәселелерді бөліп 
қарастыруға қажетті ғылыми және мәдениеттік 
алғышарттар қалыптасты; 
 номинациялық (атаулы) – акмеологиялық 

білімнің қажеттілігі сезіліп, жаңа ғылымды си-
паттайтын «акмеология» термині пайда болған 
кезең; 
 инкубациялық (өсіп-өну) – ғылымның 

пәні, оның нысандық өрісі қалыптасып, акмео-
логиялық теориялық және қолданбалы зерттеу-
лер жүргізіле бастаған кезең; 
 институттық (қоғамдық мәртебеге ие бо-

луы) – акмеологияның өз алдына 
 жеке ғылыми мәртебеге ие болған кезең. 
Бойында акмеологиялық құзыреттілігі қалып-

тасқан әлеуметтік педагог төмендегідей шартт-
тарға сай болуы қажет:
 Аналитикалық тұрғыдан қабілетті;
 өз қызметінің мақсаттары мен міндетте-

рін анықтау мүмкіндігі;
 әдістемелік жұмысты жоспарлау;
 болжамды нәтижелерді тұжырымдай 

білу;
 педагогикалық мониторинг деректері 

негізінде олардың қызметін реттеу.
Жобалау дағдылар педагог-акмеологтың кә-

сіби өсуіне, кәсіби шыңдарды анықтауы үшін 
қажет, оған жету педагогикалық шеберлік пен 
білім сапасын арттыруға көмектеседі.
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Сондай-ақ акмеологиялық тұрғыдағы кәсіби 
әрекетке дайын маман бойында болуға тиісті 
тұлғалық қасиеттердің міндетті минимумына тө-
мендегілер жатқызылады: 
 өзге адамды оң қабылдау; 
 серіктесті белсенді эмпатиялық тұрғысы-

нан қабылдау; 
 өз сезімдері мен эмоцияларын шынайы 

білдіру; 
 ар-ұят; 
 шыншылдық; 
 толеранттылық; 
 шығармашылық белсенділік; 
 азаматтылық деген болар едік. 
Тек осындай ізгілік қасиеттері бар педагог-

тар басқаны төмендетпей, өз биігіне көтеріле 
алады, биікте тұрып басқаларға шарапатын ша-
шады. Бұл ойларымызды жоғарғы оқу орнында 
болашақ мамандарды руханиадамгершілікке 
тәрбиелеу мәселесін қарастырған Г.А. Омарова, 
Р.А. Mукажанова еңбектерінен де көруге бола-

ды. Олар білім беруді ізгілендіру тұрғысынан бес 
ұстанымды ұсынады: 
 жалпы адамзаттық құндылықтар ұстаны-

мы; 
 ғылыми-зерттеу іс-әрекеті барысында 

тұлғаның өзін-өзі дамытуы ұстанымы; 
 бірыңғайлық ұстанымы; 
 әлеуметтік өзара-әрекеттесу немесе қо-

ғамға қызмет ету ұстанымы;
мәдени тұрпаттылығы ұстанымы [Бекжанова 

Б.Ж. 2014ж.].
 Құрылымдық талдау тұрғысынан Боро-

дулина Е.М., Портнова А.Г.,  Каган Е.С кәсіби 
педагогикалық қызметтегі акмеологиялық құзы-
реттіліктің негізгі компоненттерін төмендегідей 
ажыратады:
 мотивациялық 
 аспаптық-оперативті
 перцептивті-реттеушілік 
 рефлексивті-бағалау (кесте 1).
 

Кесте 1. Акмеологиялық құзіреттіліктің құрылымдық компоненттері
Компонент функциясы Компонент мазмұны
Ынталандыру компоненті
Жігерлендіру функциясы. Әлеуметтік педагогтың 
жаңа білімді игеруіне, оқуға және кәсіби және 
тұлғалық дамуына дайындығы (ұтқырлық)

Білімнің жеке мағынасы; мақсат қоюды, кәсіби 
уәждеменің құрылымын дамыту; Педагогикалық 
қызметте алған білімі мен дағдыларын іске асы-
руға дайындық деңгейі

Аспаптық және операциялық компоненті
Ақпараттық функция. Адамның зияткерлік қа-
сиеттері, білім, білік, психофизикалық қасиеттер 
синтезі

Жоспарлаудың даму деңгейі, білім деңгейі, 
ойлау деңгейі (категориялық, еркін, өзіндік, 
тиімділік), таным процестерінің еркіндігі, бейім-
делу тұлғалық ерекшеліктері

Перцептивті реттеуші компоненті
Хронологиялық функция. Жұмыстың ұйымда-
стырушылық-педагогикалық жағдайларына, 
оның мазмұнына, жұмыс мазмұны мен ұйымда-
стырылуына тұтастай алғанда педагогтың кәсіби 
қажеттіліктері мен мүдделеріне қанағаттануы

Эмоционалды зияткерліктің дамуы, эмпатия, 
қарым-қатынас, жағымды ойлау қабілеттерін 
дамыту

Рефлексивті бағалау компоненті
Кеңістіктік функция. Кәсіби қызмет процесінде 
білім мен дағдылардың артуы нәтижесінде қа-
лыптасқан педагогтың кәсіби құзіреттіліктерінің 
даму деңгейі; өзін-өзі тану, өзін-өзі тану және 
өзін-өзі жетілдіру деңгейі

Өзін-өзі талдау, өзін-өзі бағалау, дағды көлемін 
бағалау, олардың кәсіби қасиеттері мен инте-
гративтілігі, құзіреттіліктің даму динамикасы та-
нымдық және практикалық мәселелерді шешу-
дегі білімдерін жаңарту; білімді жаңа жағдайда 
қолдану

ҚОРЫТЫНДЫ.
Қорытындылай келе, акмеологиялық құзірет-

тілік жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуының, әлеу-
меттік педагогтың өзін-өзі жетілдіруінің, оның 
шығармашылық жолының нәтижесі екенін атап 
өткім келеді. Кәсіптік білім берудің заманауи жү-

йесіндегі акмеологиялық тәсіл – бұл нығайтуды 
қамтамасыз ету кәсіби мотивация, шығармашы-
лық әлеуетті іске асыруды ынталандыру, мұға-
лімнің кәсіби қызметінде жетістікке жету үшін 
жеке ресурстарды тиімді пайдалану және тиімді 
пайдалану. 
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АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ(АКТ) 
ОҚЫТУДА БЕЙНЕ ДӘРІСТЕР МЕН САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 

ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ
Аңдатпа. Мақалада білім беру үдерісінде мультимедия, интерактивті тақта, телематикалық жүйе-

лер, гипертехнология, нанотехнология сияқты заманауи технологияларды қолданып оқыту жаңа ин-
новациялық принциптерді іске асыру жолдары айтылған. Сондай-ақ олардың мүмкіндіктері, ұтым-
дылығы, сапалылығы, қолайлылығы мен тиімділігі көрсетілген. Сандық технологияның көмегімен 
«Қашықтықтан білім беру» жүйесін, оны жүзеге асырудағы әдістер мен тәсілдерді, бейне дәрістерді 
пайдалану жолдары қарастырылған. Еліміздегі “Прометей” қашықтықтан оқыту орталығы туралы, 
орталық ішіндегі жаппай ашық онлайн курстар туралы айтылған. Сандық технологияның жоғары 
техникалық мүмкіндіктері, ұтымдылығы мен қолайлылығы сарапталған. 

Кілттік сөздер: сандық технология, қашықтықтан оқыту, ақпараттық технология, бейнедәріс, ин-
терактивті тақта.
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
И ВИДЕОЛЕКЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО 

КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
Аннотация. В статье изложены пути реализации новых инновационных принципов в образо-

вательном процессе с использованием современных технологий, таких как мультимедиа, интерак-
тивные доски, телематика, гипертехнологии и нанохнологии. Они также показывают свои преиму-
щества и эффективность. Рассматриваются система дистанционного обучения с использованием 
цифровых технолгий, методы и подходы к ее реализации; пути использования видеолекции. А так-
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AN же отмечено о центре дистанционного обучения «Прометей», об открытых онлайн курсах который 
используется в стране. Анализируются высокие технические возможности, рациональность, качест-
во и удобство цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровая технология, дистанционное обучение, информационные техноло-
гии, видеолекция, интерактивные доски.
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АPPLICATION OF THE DIGITAL TECHNOLOGY AND VIDEO LECTURE 
TOOL METHOD IN THE STUDY OF ICT

Abstract. The article outlines ways to implement new innovative principles in the educational process 
using modern technologies such as multimedia, interactive whiteboards, telematics, hypertechnologies 
and nano-technologies. They also show their benefits and effectiveness. The system of distance learning 
using digital technologies, methods and approaches to its implementation are considered; ways to use 
video lecture. And also noted about the center of distance learning “Prometheus”, about open online 
courses which is used in country. High technical capabilities, rationality, quality and convenience of digital 
technologies are analyzed.

Keywords: digital technology, distance learning, information technology, video lecture, interactive 
whiteboards.

Білім берудің тиімділігін арттыру үшін оқу 
үдерісін адамды қоршаған ортадағы болып жат-
қан өзгерістерді есепке ала отырып ұйымдас-
тыру керек. Ол маңызды өзгерістер ақпараттық 
салада. Бүгінде еліміздегі мектептердің сандық 
сыныптары мен кабинеттері толық компьютер-
лі техникамен жабдықталған. Мультимедиялық 
кабинеттер білім сапасын көтеруге үлес қосып 
келеді.

Ғылыми-техникалық прогресс – сандық тех-
никаның жетістіктері білім беру саласында тех-
нологиялық жаңа әдістерді кеңінен қолдануды 
қажет етуде. 

Кез-келген оқыту технологиясы – ақпараттық 
технология екенін ескерсек, оқыту үдерісінде бі-
лім беруді жоғары деңгейде, дарынды баланың 
шығармашылық белсенділігін дамытып оқыту 
жаңа ақпараттық технологияға көшуді қажет 
етеді. Ақпараттық коммуникациялық техно-
лоияны оқыту үдерісіндегі жаңа ақпараттық 
технология дегеніміз–оқу мен оқу-тәрбие ма-
териалдарын, үйретуге арналған сандық техно-
логия, сандық технологияның оқу үдерісіндегі 
қызметі, мұғалімдер еңбегі мен оқушылардың 

білімін жетілдіруде оларды пайдаланудың түрі 
мен әдістері туралы білім беру жүйесі.

Ақпараттық коммуникациялық технолоияны 
оқыту үдерісін технологияландырудың қажетті-
лігін өз заманында Я.А.Коменский айтқан бола-
тын. Ол бүгінде маңыздылығын арттырып келеді. 

Технологиямен – нені үйретсе де, нені оқыт-
са да, оқу үдерісі табысты, шығармашылық-
ты болатыны анық. Оқытудың мұндай үдерісін 
Я.А.Коменский «дидактикалық машина» деп 
атаған. Технологияға мақсат қою, осы мақсатқа 
жетудің құралдарын іздестіру, бұл құралдарды 
қолданудың ережелерін табу – технологиялық 
оқытудың алгоритмі. Соған байланысты, тех-
нологиялық оқытудың мақсаты, құралы, қолда-
ну ережелері шықты. Демек, оқыту үдерісінде 
сандық технологияны қолдану – қажеттілік бо-
лып отыр. Осы қажеттілікті қанағаттандыру үшін, 
мұғалімдерді жаңа ақпараттық технологияны 
өз қызметтеріне еркін пайдалана білуіне және 
оқыту құралы ретінде пайдалану бағыттары бо-
йынша білімдерін көтеру және қайта даярлау 
курстарының мазмұнын өзгертіп, жасақтау қа-
жеттілігі шықты. Яғни, сандық технологияны оқу 
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үдерісінде кеңінен қолдану–білім берушінің де 
білім алушының да сандық сауаттылығын заман 
талабына сай көтеру. Сондай-ақ, ауқымды және 
жергілікті сандық желілердің, электрондық теле-
коммуникацияның, электрондық оқулықтардың 
дарынды балаларға арналған мамандандырыл-
ған мектеп оқушыларының қазіргі уақыт тала-
бына сай білім алуына, шығармашылық белсен-
ділігін дамытуда үлесі орасан зор.

Сандық технологияны қоғам қызметінің бар-
лық саласына пайдалану ақпараттық қоғамның 
басты міндеті болып отыр. Сандық техниканы 
білім беру жүйесінде кеңінен пайдалану оқыту-
дың педагогикалық технологиясы, оқытудың ақ-
параттық технологиясы, сандық технологиямен 
оқытудың тікелей қажеттілігіне алып келді. 

Сандық технологиямен оқыту деп оқу-
шының өз бетімен шығармашылық іс-әрекетін 
дамытуға, оқыту үдерісін басқаруға, дәріс пен 
зертханалық-практикалық, дамытушы ойын-
дық жұмыстарды, адам – компьютерлі тұрғыдан 
шешуге бағытталған әдістемелік, психология-
лық-педагогикалық, бағдарламалық-техникалық 
және ұйымдастыру құралдары кешенін айтамыз.

Оқу-тәрбие үдерісінде сандық технологияны 
пайдаланып, оқушылардың танымдық және шы-
ғармашылық белсенділігін дамыту мәселелері 
Ж.А.Қараевтің зерттеулерінде көрсетілген. Де-
генмен, ауқымды және жергілікті сандық желісі 
сияқты жаңа телекоммуникациялық жүйелердің 
пайда болуына байланысты, сандық технология-
мен оқу үдерісін басқару үрдісі өзгереді. Яғни, 
компьютерді қолдану оқыту үдерісіндегі білім 
мен біліктілікке талаптарын, жетілдіріп жүйелеу-
ді қажетсінеді.

Сандық технологияны оқыту үдерісінде пай-
далану арқылы, оқыту үдерісін жақсы жетістікке, 
оқытудың жеке тұлғаға бағытталған нобайын 
жүзеге асыруға септігін тигізеді. 

Бүгінде оқыту құралдары: компьютерлер, 
сандық техникалар, ауқымды және жергілікті 
сандық желілер, интерактивті бағдарламалық 
құралдары, телекоммуникациялық байланыс 
және әдістемелік құрал-жабдықтар оқыту фор-
маларының кез-келгенін жетілдіра алады. Бұл, 
дарынды балаларға арналған мамандандырыл-
ған мектеп оқушылардың жеке шығармашылық 
жұмыстарына әдістемелік нұсқау-құралдары 
ретінде атқаратын қызметіне, шығармашылық 
қызығушылығы мен белсенділігін дамытуға ма-
ңызы ұшан теңіз[1, 1-3 б].

Оқу үдерісін компьютерлендіру түрлі бағдар-
ламаларды, жүйелер мен орталарды кең көлем-
де қолдануда оқытудың формалары мен әдіс-тә-
сілдері, сондай-ақ білім беру үдерістерінің маз-
мұны да оңтайлы өзгерістерге ұшырайды. Сол 
себепті, мектептің негізгі мәселесі        – оқыту тиім-
ділігін арттыру яғни, дарынды балаларға арнал-
ған мамандандырылған мектеп оқушыларының 
шығармашылық белсенділігін дамыту, сандық 

технологияны қолданумен тікелей байланысты. 
Оларға [1;7]:

– ақпарат көздерімен жұмыс істеу біліктілігін 
қалыптастыруы;

– ақпаратпен жұмыс істеудің заманауи әдіс-
тәсілдерін үйретуі;

– оқушылардың жеке шығармашылық жұмы-
сын арттыруы;

– оқушылардың интеллектуалдық және шы-
ғармашылық қабілетін дамытуы;

– өмірге қажетті білім, білік және қызмет дағ-
дыларын қалыптастыру.

Сандық технологияны қолданып, оқытудың 
тиімділігін көтеруге болатындығын зерттеушілер 
былайша көрсетеді:

– оқытудың және оқушылардың шығарма-
шылығын ғылыми ұйымдастыруды жетілдіру ар-
қылы;

– оқыту үдерісін интенсивтендіру әдісін қол-
данумен;

– оқыту үдерісіне заманауи технологиялық 
құралдарын қолданумен. Мұның өзі, оқушының 
білім алуға деген белсенділігін арттырып, са-
бақтың, бақылаудың жаңа әдіс-тәсілдерін (есеп 
беру, жұрт алдында жобаларды қорғау, т.б.) із-
деуге, білімге шығармашылықпен қарауына әсер 
етеді. Демек, компьютер кең көлемдегі ақпарат 
құралы ғана емес, адамның қоғамдағы өзін бас-
қаруына, өзіндік танымы мен шығармашылығы-
на жаңа жол ашып, жаңалыққа жаңаша жұмыс 
жасауға мүмкіндік беретін қуатты құрал.

Сандық технологияны оқыту үдерісіне пай-
даланудың дұрыс бағыты – сандық модельдеу, 
имитация және заманауи интерактивті тақта-
ларды кеңінен пайдалану. Бұл дарынды балалар 
мектеп оқушыларына нақты құбылыстар мен 
объектілерді зерттеудің құралын айқындауға 
көмектеседі. «Интерактив» деген сөз ағылшын-
ның «interact» («inter» – «өзара», «act»–«әрекет 
ету») деген сөздерінен шыққан. Яғни, интерак-
ция – жеке тұлғалардың, топтың, жұптың өзара 
біріккен әрекетте бір-біріне алма кезек әсер етуі.

Интерактивті тақта арқылы мультимедиялық 
мәтін жазылған бейне материалдар, слайд, су-
реттер, сызбалар, кестелер, диаграммалар және 
т.б. қолданып, мұғалімдер өз пәні бойынша тү-
сіндірген тақырыбының мазмұнын ашып көр-
сете алады. Тақтаның бетіне асығыс сыза салған 
сызбалар (үшбұрыш, төртбұрыш) әріп, жазулар 
әдемі қалпында жазылады.

Интерактивті оқыту – таным әрекетін 
ұйымдастырудың арнаулы формасы.

Бүгінде мектеп оқушылары ғана емес, мәсе-
лен, Ақтөбе қаласы мектептерінің мұғалімдері 
интерактивті тақтамен жұмыс істеу тәсілдерін 
үйренуге ден қойып отыр. Интерактивті тақта-
ның мүмкіншіліктері: 1) уақыт үнемделеді; 2) аз 
уақытта көп білім беріледі; 3) көрнекілік кесте-
лер, кеспелер әлемі қалпында түседі; 4) мәтін-
дерді оқып, талдауға мүмкіндігі мол; 5) оқушы-
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AN лар өз бетінше де жұмыс істей алады; 6) барлық 
оқушы тақтадаға берілген білімді ықыласпен 
меңгереді.

Интерактивті тақтамен жұмыс, шешімнің 
дұрыстығын ғана емес, сондай-ақ ұстанған ба-
ғыттың күшті және әлсіз жақтарын, жіберілген 
қателіктерді де оқушыларға көрсетіп отыратын 
интеллектуалды шығармашылық жүйе ретінде 
маңызы бар.

Дарынды балалар мектеп оқушыларының 
жұмыс істеу белсенділігін арттыруға және оқы-
ту мотивациясын жетілдіруге, қызығушылығын 
арттыруға сандық оқу ойын бағдарламалары-
ның да орны айтарлықтай. Себебі, сандық тех-
нологияны оқу үдерісінде пайдалану, сандық 
имитация модельдеуде ал, танымдық ойын бағ-
дарламалары оқу мотивациясын дамытудың 
жеке әдістері ретінде көрсетіледі. Бұл әдістермен 
жұмыс істей отырып, пән оқытушысы көзделген 
мақсатты жетері анық.

Оқытудың мұндай әдіс-тәсілдерін қолданған-
да дарынды балалар қоршаған орта құбылыста-
рын өздігінше танып-біліп, олардың дамуын не-
гіздейтін ғылыми тұжырымдамалардың қалып-
тасуына, игерілетін зандылықтардың оқушылар 
жасаған сандық моделінің негізінде осы тұжы-
рымдамалардың дұрыстығын тексеруіне қолай-
лы жағдай туады. Мұның өзі дарынды баланы 
шығармашылық жұмысқа бағыттай отырып, 
олардың шығармашылық белсенділігін арттыру, 
өзін-өзі бақылау мен шығармашылық жұмысты 
орындату арқылы оқытудың сапасын арттырып, 
оқуға қызығушылығын, белсенділігін дамытады.

Сандық техниканың жетістіктері әр деңгейде-
гі оқу ақпаратын алуға, оларды өңдеуге және бі-
лім берудегі дәстүрлі оқыту әдістерін жетілдіріп, 
дамытып жұмыс істеуге мүмкіндігі өте жоғары. 

Сандық технология, жеке тұлғаның шығарма-
шылық қызметке деген белсенділігі мен потен-
циалдық мүмкіндіктерінің ашылуына, дамуына, 
білімді өз бетінше сапалы түрде игеруіне, оқу 
нәтижесін өндеуге, оқыту үдерісін автоматтан-
дыруда маңызы зор.

Сандық технологияны пайдаланып, таным-
дық және шығармашылық белсенділікті дамыту 
үдерісі былай бөлінеді: жеке тұлғаның санасы, 
оның қызметімен қалыптасады; –қызметінің нә-
тижесінде, жеке тұлға пайда болады; –оның қа-
лыптасқан қасиеттері жеке тұлға жұмысын рет-
теп отыратын құрал болып табылады.

Сандық технологиямен білім үйренуші көбі-
несе шығармашылықпен айналысып, тиімді та-
нымдық іс-әрекетті өзі жасай алады. Сондықтан, 
дарынды бала оқытудың осындай жүйесінде ақ-
паратты немқұрайлы қабылдаушы емес, өз білі-
мін белсенді дамытушы.

Компьютер арқылы орындалатын оқу іс-ә-
рекеттерінің күрделілігі мен алуан түрлілігінен, 
оқу үдерісінде дарынды оқушыларда шығарма-
шылық ойлау пайда болатынын анық. Оларға [6, 

197-б.]:
– теориялық білімдер жүйесінің негізіндегі 

қатынастарды табу мақсаты бойынша оқу мін-
деттерінің шарттарын қайталап талдау;

– қаралған қатынастарды белгі және сызба-
лық түрінде нобайлау;

– қатынас моделі мен оның ерекшеліктерін 
игеру мақсатында қайталау;

– жалпы әдіс негізіндегі тәжірибелік міндет-
терді егжей-тегжейлі талдау;

– орындалған іс-әрекеттің нәтижелерін бақы-
лау;

– берілген мәселені шешудің әдіс-тәсілдерін 
игеру.

Ой еңбегін қажет етуші іс-әрекеттерді орын-
дау шарттарына сәйкес, оқытудың әдіс-тәсілде-
рі әр түрлі. Сол себепті, бұл шарттар пәндердің 
мазмұнына да байланысты болып келеді. 

Заманауи оқытудың көрнекі құралдары: пре-
зентациялық технология, интерактивті тақта, ин-
тернет, интранет, электрондық оқулықтар мен 
түрлі мультимедиялық материалдар бүгінде да-
рынды оқушылардың кез-келген пән бойынша 
терең білім алып, шығармашылықпен жұмыс іс-
теуіне қолайлы жағдай жасайды.

Сандық технологиямен оқыту әдістерінің бү-
гінгі таңдағы ғылыми-практикалық мәні мен ма-
ңызы – оқытудың сандық технологиясының ең 
тиімді әдіс екендігін дәлелдеп отыр.

Білім берудің қашықтықтан оқыту жүйесі қо-
ғамға өндірістен қол үзбей, білім алуды жүзеге 
асыру мақсатында енгізілді. Бұл оқыту әдісінің 
жаңа ақпараттық технологиялар мен телеком-
муникациялық құралдарды пайдалану негізінде 
жүзеге асырылатыны белгілі. Бұл жағдай ақпа-
раттық технологияларды игеруге қажетті үздіксіз 
білім беру мен іскерлікті қалыптастырудың ма-
ңыздылығын арттыра түседі. Үздіксіз білім беру-
дің мақсаты – қоғамның әрбір мүшесінің білімін 
жетілдіруге, біліктілігін арттыруға мүмкіндік бе-
ріп, оны өркениетті қоғамда өмір сүруге даяр-
лау [4, 111-б.]. Осы бағытта дарынды балаларға 
арналған мамандандырылған мектеп оқушыла-
рының білімін жетілдіріп, қызығушылығын, шы-
ғармашылық белсенділігін дамытудың маңызы 
ерекше. Сондықтан, дәстүрлі педагогикалық бі-
лім беру технологияларының негізінде, сандық 
техника жетістіктеріне негізделген оқу материал-
дарымен жеткілікті түрде қамтамасыз ету өрке-
ниетті елдердің тәжірибесі көрсеткендей, білімді 
меңгерудің қарқынын арттырумен қатар, әлем-
дік деңгейде игеруге негіз болады. Оның айқын 
дәлелі, бүгінгі өркениетті елдердегі “ашық”, “дис-
танциялық” деп аталатын университеттердің құ-
рылуын айта аламыз. Сондай-ақ ОҚМУ-дің UKGU 
NET корпоративтік жүйесі, 2004 жылы универ-
ситет ректорының бұйрығымен “Қашықтықтан 
оқыту орталығы” ашылып, спутниктік байланыс 
терминалы “Прометей” қашықтықтан оқыту жү-
йесі жұмыс істеуде (суретте).


