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 МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҰТЫМДЫ  

ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 
 
 

Аннотация. В этой статье освещается роль мультимедийных технологий в обучении языку, написанию 
контента, медиаконтента, мультимедийных элементов, аудиовизуальных материалов и графики в преподавании 
языка. 

Abstract. The article gives  the role of multimedia technology in language learning, writing content, media content, 
multimedia elements, audiovisual materials and graphics in language teaching. 

 
Қоғамдық өмірде тілдің қатынаспайтын жері болмайды, тілсіз қоғам, қоғамсыз тіл болуы мүмкін 

емес. Қоғам үшін қызмет ететін тілді халық өзінің қарым-қатынас құралы ретінде пайдаланып, 
жетілдіріп отырады. Тілдің табиғилығы мен оның даму мәдениеті ұзақ уақыттан бері көтеріліп келе 
жатқан мәселе, бұл ұлттық таным мен ұлттық сана сезімнің қалыптасуынан келіп шығатын үрдіс 
екені белгілі. Қазіргі тілдің даму үстіндегі кезі, әрі жаһандануға байланысты тіларалық қарым-
қатынастың тереңдей түскен шағында тілге ерекше назар аудару қажет екенін ғалымдарымыз 
әлдеқашан мойындаған болатын. Қазіргі тіл тазалығы мен оның мәдениетінің дамуын әлеуметтік 
лингвистикада, психолингвистикада, когнитивтік лингвистика сияқты тілдің ғылымның өзге 
ұштасқан салаларымен байланыстыра қарап бағалауымыз қажет.  

Тілдің жалпы мәселелері, оның әлеуметтік-қызметтік рөлін анықтаудан, яғни тіл мен оның иесі 
болып табылатын халықтың қарым-қатынасы мен қоғамдық өмірдегі қызметтерін айқындаумен 
тікелей байланысты болып келеді. Қазақ тіл білімін зерттеуші ғалымдар осы тұрғыдан алғанда, 
бағдарламалы түрде іске асырған қазақ тілінің ұлттық әдеби тіл болып, оның деңгейінің кеңеюіне, 
сөйлеу, жазу мәдениетінің қоғамдық қызметінің барынша артуына, оны жетілдіруге айрықша қызмет 
етуде. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Халықаралық тәжірибелерге сүйене отырып, қазақ тілін оқытудың 
қазіргі заманғы озық бағдарламалары мен әдістерін әзірлеп, енгізу қажет. Мемлекеттік тілді тиімді 
меңгерудің ең үздік, инновациялық әдістемелік, тәжірибелік оқу-құралдарын, аудио-бейнематериал–
дарын әзірлеу керек» деген болатын. Яғни, бір сөзбен айтқанда, мемлекеттік тілді меңгертуге 
арналған мультимедиалық технологияларды қолдану керек дегенді айтады.  Қазіргі уақытта қай 
саланы алып қарасақ та, бәрінде мультимедиалық технологияларды қолдану қолдану арқылы білім 
сапасын көтеруді негізге алып отыр.  

Ұсынылып отырған мақаланың тақырыбына сәйкес алдымен  ойымызды «мультимедиа» 
ұғымының беретін мағынасын түсіндіруден бастасақ. Әрине, бірінші ғаламторда берілген 
анықтамасы «мультимедиа (multimedia) - компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және 
қозғалыстағы бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология. Ол 
ақпаратты кешенді түрде бейнелеуді, мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне, аудио және 
мультипликациялық түрде шығаруды жүзеге асырады. Мәтін, түрлі-түсті графика, дыбыс, сөз бен 
кескін синтезін жасап, ақпараттың өте көлемді мөлшерін жадында сақтап, диалогтық түрде жұмыс 
істейді. Мультимедиа элементтерімен еркін интерактивті түрде қатынас құруға, дыбыспен 
сүйемелденетін бейнекөріністерді компьютер экранында көрсетуге, тыңдауға толық мүмкіндік бар. 
Мультимедиалық программалар сөйлейтін энциклопедиядан бастап, бейнеклиптік мәлімет–
тер базасын жасау жұмыстарын толық қамти алады» деп көрсетеді  [1]. 

 Бұдан басқа мультимедиа ұғымы туралы сөз қозғаған ғалымдарымыз бен зерттеушілеріміздің 
жазған басқа да ғылыми мақалалары мен зерттеу еңбектеріндегі анықтамаларды да айтып өтуге 
болады. Атап айтсақ, Досмаханова Ә.А. «Қазақ тілін мультимедиалық бағдарлама арқылы оқыту 
әдістемесі» атты  диссертациясында мультимедиа ұғымының ғылыми мәні ақпаратты жеткізгенге 
дейінгі үдерістердің әсерінен өзгерістерге ұшырағанын айта келе: «Бұл оқу мәдениетіне, «ақпаратты 
есептеу» мәдениетіне, ақпараттарды сақтау мен оның орнын таңдауға, ақпараттарды қабылдау 
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тәсілдеріне, ақпараттарды тасымалдағыштарды тұтынушылар мен оларды жасаушылардың өздерінің 
білімдерінің типтеріне едәуір әсер етті», -деп жазады [2].  

Қатаев Н.С. «Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру барысында мультимедиалық 
технологияларды пайдалану біліктілігін қалыптастыру» деп аталатын диссертациясында: 
«Мультимедиалық технологияларды пайдалануда басты мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік алуға 
болады. Оның бірі, мультимедиа және телекомникациялық технологияларды қолдану негізінде білім 
алу әрекеттерінің тиімділігін арттыруға бағытталады», - деп көрсетеді [3]. 

Одан әрі мультимедиалық технологияның жан-жақтылығын сөз қылған ғалым Мурзабекова Г.Е.: 
«Мультимедиа-технологии и созданные мультимедиа-ресурсы могут быть использованы при 
реализации самых разных методов обучения. Одним из методов, в которых использование 
мультимедиа может дать наиболший педагогический эффект, являются различные игры, 
используемые в учебном процессе» [4].  

Осы айтылған сөздерді негізге ала отырып, қазіргі кезде мемлекеттік тілді оқытудың көптеген 
жаңа бағыттары қолға алынып жатқандығын байқауымызға болады. солардың бір дәлелі ретінде 
айтсақ, жыл сайын әрбір оқу орны мемлекеттік тілді оқытуға арналған тәжірибелік оқу-құралдарын 
шығарып, іс жүзінде іске асырып жатыр. Әрбір әдіскер өзінше тілді оқытудың жаңа жолдарын 
көрсетіп,  тәжірбиелерімен ой бөлісуде. Әтсе де, осы жасалып жатқан жұмыстардың әлі де болса 
жеткіліксіз болып жатқанына бәріміз де куәміз.  

Жалпы  тілді үйретудегі үйренушінің басты мақсаты есте сақтау болып саналады. Ал, 
психологиялық тұрғыдан айтар болса, кез келген нәрсені тек сөзбен ғана түсіндіргеннен қарағанда, 
айтқалы турған ойды толық немес жартылай жеткізетін вербалды емес карым-қатынаспен бірге 
мультимедиалық технологиялар арқылы түсіндіру әлдеқайда екенін айтқымыз келеді. Әрине ол үшін 
тіл үйренуші отырған жер техникалық құралдармен жабдықталуы тиіс. Себебі көрген, ұстаған зат 
ұзақ уақыт бойы есте қалуға септігін тигізеді. Психологиялық зерттеулер көрсеткендей, ақпаратты 
қабылдауға әсер ететін талдамалар көп болған сайын, оны есте сақтау әлдеқайда нәтижелі деп 
көрсетеді. Мысалы, адам ақпаратты тыңдау арқылы 15%, көру арқылы 25 %, ал ақпаратты тыңдай 
отырып, көрсе 65% есте сақтай алады екен. Ақпараттың көпшілігін адам көру арқылы қабылдап, есте 
сақтайды. Сондықтан да осы тұжырымды ескере отырып, тілді үйретуде молынан қолданғанымыз 
абзал. 

Айталық,  мультимедиа элементтерінің бейнематериалдарды көрсетуге болады. Мысалы, 
өмірбаян құжатын өткенде, құжатты бастамастан бұрын  қазақ ақын-жазушыларының, қоғам 
қайраткерлерінің, белгілі тұлғалардың өмірі мен шығармашылықтары туралы түсірілген 
бейнематериалдарды пайдалануға болады. Тіл үйренуші  өзі бейнематериалды көргеннен кейін 
қандай тақырып екенін анықтай алады. Бейнематериалды көрсетіп болғаннан кейін, мазмұны 
бойынша бірнеше сұрақтар беріледі. Тіл үйренушіден қойылған сұрақтар бойынша нақты жауаптар 
алуға болады. Яғни, осы берілген жауаптар жиынтығы арқылы сабақтың тақырыбы мен мазмұнының 
ашылғанын айқындалады. Әрі олар үшін әрбір есте қалған жауаптың орнына өздері туралы 
деректерді қою қиынға түспейді. Негізінен берілетін бейнематериалдар аутентикалық болғаны 
маңызды. Себебі тілді үйреніп адам көп сөйлеуі қажет, ал ісқағаздарын үйретуде көбінесе құжаттың 
дұрыс, қатесіз жазылуы ескеріледі. Осы екі қағиданы да естен шығармау керек.   

Тілдік қатынас теориясында тіл үйрету оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, 
тілдесім әрекеттері арқылы жүзеге асады. Біз де осы хабарландыру құжатын үйрету барысында осы 
теорияны негізге алса болады. Көргенін жазып үйренген тіл үйренушіге тыңдағанын да қағаз бетіне 
түсірткізіп үйреткен дұрыс. Мысалы, ғаламтордан әр түрлі дүкендердің ашылуы, әншілердің 
концерттері, әр түрлі жаңа тауарлардың сатылымға шыққаны, жаңа фильмдердің қойылымы 
басталғаны туралы берілген бейнематериалды тыңдатып, тыңдаған материалдарына хабарландыру 
жаздыру үлкен нәтиже береді. Әрине, жазылған материалды тексеру керек. Бір тіл үйренушіге 
жазғанын оқытқызып, қалған тіл үйренушілерге сол арқылы жазғандарын тексеруге болады. Аудио 
және видеоматериалды тыңдап, сол бойынша құжат толтыру барлық құжатқа тән әдіс емес. Сондай 
әдісті керек ететін құжат болғанда оны пайдаланған жөн деп ойлаймыз.     

Бейнематериалдардың тағы бір ұтымды жері – оның адамға эмоционалды әсер етуі. Сол себепті 
тіл үйренушінің назарын бейнематериалға жеке тұлға ретінде аударту керек. Бейнематериалдарды 
қолданудың басқа да тиімді жақтары бар екені белгілі, әсіресе есте сақтау мен зейін сияқты 
психикалық қызметінің әртүрлі жағынан дамуы. Бейнематериалды көру барысында дәрісханада 
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бірлескен танымдық қызмет туындайды. Тіпті осы кезде ұқыпсыз адамның өзі ұқыпты бола 
бастайды. Себебі бейнематериалды тек көру емес,  мазмұнын да түсіну қажет, ол үшін едәуір күш 
жұмсау керек.  Осы кезде ықтиярсыз зейін үйреншікті зейінге айналады да, қарқындылық есте сақтау 
үдерісіне әсерін тигізеді. Бейнематериалдардың әсерінен болған психологиялық ерекшеліктер 
үйренушіге оқу үдерісін интенсивтендіруге көмектеседі және үйренушінің коммуникативтік 
құзіреттілігін қалыптастыруға арналған қолайлы жағдай туғызады. 

Ісқағаздарын үйретуде тағы бір мультимедиа элементтерінің бірі – сызбалар арқылы үйрету 
болып табылады. Ісқағаздар тілінің заңдылығы бойынша, құжаттардағы негізгі идеяларды баяндау 
үшін, тек керекті сөздер немесе қажетті құрылымдар ғана теріліп ерекшеленіп қолданылады. 
Ісқағаздарында ең өзекті мәселе оның терминдерінде екені туралы көптеген тілші-ғалымдарымыз 
зерделеген болатын. Мысалы, ісқағаздардың бірі басқару, ұйымдастыру қызметіне қатысты құжат – 
хабарландыру. Бірден қарағанда құжат ешқандай қиындық тудырмайтын, ең оңай жазылатын құжат 
сияқты көрінуі мүмкін. Әйтсе де алдағы болатын бір мәліметті дәл хабарлау, артық сөздер қоспай 
нақты жеткізу де жұмыс. Себебі тілді үйреніп жүрген адам үшін, көп сөз қорқыныш тудырады. Көп 
сөз болған сайын мазмұн да көбейе береді. Ал, хабарландыру құжаты аз сөз арқылы мазмұнды 
мәлімет жеткізу. Себебі құжат мәтінінің сөздік құрамын, грамматикалық құрылымдарының 
стилистикалық бірлігін, дәлдігін, толықтығын, қысқалығын, тұжырымның екіұшты болмауы тәрізді 
қатаң талаптарды қажет етеді. Хабарландыру хабарлайтын жағдайына байланысты әр түрлі болып 
келеді. Хабарландырудың мәтіні еркін, көлемі де әр түрлі болғандықтан, шартты шектеу болғаны 
дұрыс. Ісқағаздарының тілінде дублет сөздерді немесе бірнеше қатар түзетін мағыналарды беруге 
болмайды. Бұл жердегі мәселе сөздің аудармасы емес, осы сөздің семантикалық мағынасының көп 
синонимдік қатар түзілуінде жатыр. Зерттеуші Макешова Жанат «Мысалы, бір ғана резюме сөзі 
түйін, түйіндеме, тұжырым, тұжырымдама деп аталып жүр. Заттың атауы оның атын қана атап 
қоймайды, сонымен бірге оны танытады. Яғни ой қозғауда өмір шындығы мен тұрмыс тіршілігіне 
қатысты сөзбен бейнелеуге тиісті. Оның нақты бір ғана мағыналық қыры ғана есептелуі керек». 
Әсіресе құжат тіліндегі терминдер ала-құла ретімен беріліп, баламасының көп болуы бір ізділікке 
әкелмейді. Бұл айтылған жағдайлар біздің талдап жатқан хабарландыру құжатына да қатысты 
болғандықтан, шартты шектеулерді қолданып отырмыз. 

Тәжірибе көрсеткендей, мультимедианың барлық элементтері тілдіі үйретуде көп септігін тигізіп, 
жұмыстың нәтижелілігі көз алдыңызда айқындала бастайды. Яғни, бейнематериалдарды іс 
қағаздарын тек өмірбаян ғана емес, хабарландыру, анықтама сияқты құжаттарды оқытуда қолдану 
өте нәтижелі көрсеткіш береді.  

Ісқағаздарын оқытудың тәрбиелік мәні бар, ісқағаздарымен жұмыс істеуде ұқыптылық, жұмысты 
ұйымдастырушылық сияқты қабілеттер қалыптасады,  сөзді нақты қолдануға деген жауапкершілік 
сезімі оянады.  

Тіл – халқымыздың айнасы, қалай қарасаң солай көрсетеді. Жер шары мемлекеттеріне өзімізді 
қазақ тілінде танытып, мәдениетімізді қазақ тілінде көрсеткенде ғана өркениеттің шарықтау шегіне 
жетеміз. Тамырымыз бен жемісіміз қазақша сайрап тұрса нұр үстіне нұр жауар еді.    
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