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профессиональное самоопределение детей. Создавая проекты, школьники 

учатся ставить перед собой цели, выясняют пути их достижения, приобретают 

навыки исследователя, а защищая их, сталкиваются с удивительным миром ма-

тематики. 

Ребята научились работать самостоятельно с литературами, оформлять ис-

следовательские работы в соответствии с требованиями, делать публичные вы-

ступления, писать доклады, делать презентации.  

В течение учебного года кружок «Юный математик» работал по утвер-

жденному плану. Итогом работы кружка по развитию одаренности является уча-

стие ребят в олимпиадах и конкурсах разных уровней, где они заняли много при-

зовых мест. 

Список использованной литературы 

1. Давыдов В.П. «Проблемы развивающего обучения», 1997 г.  

2. Тихомирова Л.Ф. «Развитие интеллектуальных способностей детей», Яро-

славль, 1997 г. 

© Бесланеева М.Х., Бесланеева З.О., 2019 
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Жуманова К.М., к.х.н., доцент м.а. 

Курбиева К.О., аға оқытушы   

Абдиманапова П.Б., аға оқытушы   

Мәжит Ж.Б., аға оқытушы   

Адильбаева Г.А., аға оқытушы .  

Алматы технологиялық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Білім беру жүйесіндегі ақпараттық технологиялардың заманауи маңызы 

 

Аңдатпа. Ұсынылып отырған мақалада заманауи ақпараттық технологияларды оқу 

барысында жан – жақты толығымен пайдалануы қарастырылған. Осыдан, қазіргі уакытта 

болашақ білікті , жан-жақты кәсіпқой студенттерді-мамандарды дайындау үшін оқу 

барысының ғылыми методикалық сапа, ықпалдандыру, белсенділіктерін арттыру т.б 

жақтарынан өте жоғары деңгейде болуына педогогтар көп көңіл бөледі.  Осы мақсаттардың 

нәтижелі түрде орындалуы үшін ұстаздар оқу барысында заманауи ақпараттық 
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технологияларды толығымен жетік меңгеруі тиіс. Сонымен,осы мақалада оқу барысында 

ақпараттық технологияларды жүйелі түрде пайдалану жолының мақсаттары қарастырылған. 

Түйінді сөздер. Инновация, ақпараттық технология, бейнекомпьютер, заманауи. 

 

Ақпараттық - технологиялардың  жүйелі түрде  білім беруін заманауи 

жетілуі мен жаңартудағы  негізігі рөлінің соңғы уақытта  маңызы өте болып 

отыр. Соган орай, ғылым мен техниканың дамуына байланысты ақпараттық 

технологиялардың ықпалы компьютерлерді  толық игеру кезіндегі негізгі мәселе 

болады. Компьютерлендіру мен ғаламтор желісін игерудің басты мақсаты  білім 

беру жүйесінің  бағдарламасын нақты іске асыру үшін білім беру  жүйесін 

техникалық тұрғыда жабдықтап қана қоймай, ұйымдастырушылар мен 

педагогтардың білімін де осы бағытта жетілдіріп, игеру болып табылады.  

Ақпараттық технологияларды заманауи меңгеру дегеніміз білімді ілгері 

дамыту, электронды оқу құралдарын пайдалану, қашықтықтан білім беру 

жүйесін жақсарту, сапалы білім алуды арттыру. 

Қазіргі уақытта заманауи ақпараттық технологияларды меңгермей жоғары 

сапаға жетіп, алға басу мүмкін емес. Себебі, ақпараттандыру жағдайында 

білімалушылардың меңгеруге тиісті білімін, іскерлігінің көлемін күннен-күнге 

арттырып отыр. Жоғары оқу орындарында білім беру саласында ақпараттық 

технологиялар мен инновациялық оқу - әдістерін  пайдалану арқылы білімнің 

сапасын арттыру, білім беру үрдісін жетілдіру мен тиімді болып табылады. 

Оқытудың ақпараттық технологиясын былайша қарастыруға болады: 

- білім алудың қысқаша мүмкіндіктерін арттыру(онлайн); 

- білімгерлердің тәжірибелік іс-әрекетінде ақпараттық-қатынастық 

технологияларды пайдаланудың әдістемесін жасау; 

- ақпараттық  технологияларды пайдалану үшін білім мен іскерлікті жетілдіру 

қажет; 

- жоғары оқу орындарының материалдық-техникалық базасын нығайту. 

Бүгінгі таңда білім алу саласында ақпараттық технологияны пайдаланудың 

нәтижелі және белсенді түрде дамып келе жатқан бағыттарын бөліп көрсетуге 

болады, олар: 
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- басқару құралы, іздену құралы, оқыту құралы, ақпаратты өңдеу құралы, 

зерттеу объектісі, қатынас құралы ретінде берілген бағдарламалардың 

мүмкіндіктерін іске асырып пайдалану. 

- ақпаратты - бағдарламалық кешен құру кезінде оқу құралдарының өзара 

байланысына қажетті 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 және дамытады. 

- 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 беру үрдісінде ақпараттық технологиялардың барлық мүмкіндіктерін 

интеграциялау білімгерлердің өзіне және өз біліміне қатысты 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; 
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- тұрғылықты мекеніне қарамастан, білім алушылардың барлық топтарын  бірдей 

оқытуға болады. 

Сонымен, білім беруді жаңа сатыға көтеру үшін, сапалы білім алу 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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