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УДК 328 

Курбиева К.О., аға оқытушы   

Куренбаева Б.Т., аға оқытушы   

Абдиманапова П.Б.,  аға оқытушы   

Мажит Ж.Б., аға оқытушы   

Алматы технологиялық университеті, Алматы, Қазақстан 

Ақпараттық технологиялардың білім беру жүйесіндегі маңызы 

Қазіргі кездегі ақпараттық - технологиялардың  жүйелі түрде  білім беруін 

жетілдірілуі мен жаңартудағы  рөлі туралы мәселе соңғы уақытта  маңызды 

болып табылады. Ғылым мен техниканың дамуына байланысты ақпараттық 

технология - ғаламтор желісіне шығу мүмкіндігі болатын компьютерлерді  толық 

игеру кезіндегі негізгі мәселе болады. Компьютерлендіру мен ғаламтор желісін 

игеруде білім беру жүйесінің  бағдарламасын нақты іске асыру үшін білім беру  

жүйесін техникалық тұрғыда жабдықтап қана қоймай, ұйымдастырушылар мен 

педагогтардың білімін де осы бағытта жетілдіру қажет.  

Ақпараттандыру жағдайында білімгерлер меңгеруге тиісті білім, іскерлік, 

дағдының көлемі күннен-күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Жоғары оқу 

орындарында білім беру саласында ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру үрдісін жетілдіру мен тиімді 

тәсілдерін іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстардың тиімділігі 

мен нәтижелілігі бірнеше оқу-әдістемелік, психологиялық-педагогикалық 

мәселелердің шешімін ғылыми түрде негіздеуді талап етеді. Оларды бірнеше 

бағыттарға бөлуге болады: 

- оқу үрдісінде ақпараттық-қатынастық технологияларды іске асырудың 

жүйелі ғылыми-әдістемелік жолын анықтау; 

- білімгерлердің тәжірибелік іс-әрекетінде ақпараттық-қатынастық 

технологияларды пайдаланудың әдістемесін жасау; 

- оқытушылардың ақпараттық-қатынастық технологияларды меңгеру және 

оқу үрдісінде пайдалану бойынша кәсіби іскерліктерін жетілдіру; 



10 

 

- білімгерлердің білім, іскерлік, дағдыны меңгеру үшін ақпараттық-

қатынастық технологияларды пайдалануға үйрету; 

- жоғары оқу орындарының материалдық-техникалық базасын нығайту. 

Қазіргі кезде білім саласында ақпараттық технологияны пайдаланудың 

нәтижелі және белсенді түрде дамып келе жатқан бағыттарын бөліп көрсетуге 

болады, олар: 

- басқару құралы, оқыту құралы, ақпаратты өңдеу құралы, зерттеу 

объектісі, қатынас құралы ретінде берілген бағдарламалардың мүмкіндіктерін 

іске асыру. 

- ақпаратты - бағдарламалық кешен құру кезінде оқу құралдарының өзара 

байланысына қажетті сенсорика мүмкіндіктерін біріктіру. Ол өз кезегінде 

оқытудың зерттеу әдісін кеңінен енгізуге, интеллектуалдық потенциалын, 

шығрамашылықтық қабілетін дамытуға, ғылым негіздерін меңгеру үрдістерін 

белсендіруге мүмкіндік береді, яғни білімгер білім алуда қажет болатын 

заңдылықтарды өз бетімен «аша алады». 

- бейнекомпьютерлік жүйе мен мультимедиа жүйесін құру кезінде 

ақпаратты тасымалдаудың түрлі құралдары мен компьютер мүмкіндіктерін 

біріктіру. Бұл жүйелер ақпараттық – бағдарлама құралдар кешенін құрайды, яғни 

әр түрлі ақпараттарды біріктіруге мүмкіндік береді және компьютерді 

қолданушы мен жүйенің арасында интерактивті сұхбатты жүзеге асырады.  

Мақсаттары мен міндеттеріне қарай компьютерлік оқыту бағдарламаларын 

көрнекілік, кеңес беруші, тренажер-бағдарламалар, оқытып бақылау 

бағдарламалары, операциялық орталар деп бөлуге болады. 

Сондықтан, ақпараттық технологияны білім жүйесінде пайдалану 

оқытудың психологиялық және дидактикалық теорияларының ережесіне сүйене 

іске асуы керек. Қалай десек те, ақпараттық-қатынастық технология оқытудың 

мақсатына (оқу, кәсіби іс-әрекет, даму) жетуге арналған құрал. 

Білім беруде ақпараттық-қатынастық технологияның барлық 

мүмкіндіктерін интеграциялау білімгерлердің өзіне және өз біліміне қатысты 
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танымдық қызметін, шығармашылық талабын, белсенді бағыттарын 

ынталандыруға көмектеседі. 

Білім беру жүйесіндегі ақпараттық технологиялар: 

- оқытуды тиімді ұйымдастыруға ықпал етеді, өйткені, сезімдік 

қабылдаудың барлық түрлерін іске қосуға мультимедиа функциясы толық 

жағдай жасап отыр; 

- білімгерлерді саралап оқытуға мүмкіндік туындайды; 

- тұрғылықты мекеніне қарамастан, білім алушылардың барлық топтарын  

бірдей оқытуға болады. 

Сонымен, білім беруді жаңа сатыға көтеру үшін тек білім мазмұны мен 

оқыту әдістерін ғана емес, ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалану 

арқылы оқытуды ұйымдастыру формаларын жетілдіру керек. Ол өз кезегінде 

төмендегідей оқу-тәрбие міндеттерін шешуге көмектеседі: 

- оқу үрдісін дербестендіру, яғни оқытуды белгілі бір авторлық бағдарлама 

бойынша жүргізу; 

- нақты әрекетке негізделген кері байланысты қамтамасыз ету, компьютер 

арқылы әрбір білімгер өзінің білімін бақылауға, тексеруге және бағалауға 

мүмкіндік алады; 

- материалды меңгеру жылдамдығын арттыруға болады. 
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