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МҰҒАЛІМДЕРГЕ ЦИФРЛЫ ОҚЫТУ ОРТАСЫН ҚОЛДАНУҒА ҮЙРЕТУ 

 

Аннотация. Білім беру алдында тұрған басым міндеттердің бірі-

мұғалімдерді іздестіру-талдау тапсырмаларына жаңа тиімді цифрлық ресурстар 

мен оларды қолдану тәсілдерін игеруге жаппай даярлау, сондықтан оқытудың 

жаңа тәсілдерін әзірлеу қажет. Бұл мақала білім беруді цифрландыру жағдайында 

цифрлық білім беру ресурстарын игеруге және оларды іздеу-талдау 

тапсырмаларына қолдануға мұғалімдерді оқытуды ұйымдастыру тәсілдерін 

қарастырады. Зерттеу мұғалімдердің сандық білім беру ресурстарын қолдану 

саласындағы құзыреттілігін алуға негізделген мектепті цифрландыру процестеріне 

мұғалімдерді дайындаудың өзекті мәселесінің шешімдерінің бірін ұсынады. 

 

Аннотация. Одной из приоритетных задач, стоящих перед образованием, 

является повсеместная подготовка учителей освоению новых эффективных 

цифровых ресурсов и подходов к их применению на поисково-аналитических 

заданий, поэтому необходимо разработать новые подходы к обучению. Данная 

статья рассматривает способы организации обучения учителей к освоению 

цифровых образовательных ресурсов в условиях цифровизации образования и их 

применению на поисково-аналитических заданий. Исследование предлагает одно 

из решений актуальной проблемы подготовки учителей к процессам цифровизации 

школы, основанное на приобретении учителями компетентности в области 
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применения цифровых образовательных ресурсов. 

 

Annotation. One of the priority tasks facing education is the widespread training 

of teachers to master new effective digital resources and approaches to their application 

on search and analytical tasks, therefore it is necessary to develop new approaches to 

teaching. This article examines the ways of organizing teacher training for the 

development of digital educational resources in the context of digitalization of education 

and their application to search and analytical tasks. The study offers one of the solutions 

to the urgent problem of preparing teachers for school digitalization processes, based on 

the acquisition of competence by teachers in the field of using digital educational 

resources. 

 

Түйінді сөздер: цифрлық білім беру ресурсы, цифрлық білім беру ортасы, 

цифрлық экономика, білім беру технологиялары, болашақ мұғалімі, электрондық 

курс, ақпараттық онлайн - ресурс, цифрландыру, цифрлық білім беру. 
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образовательная среда, цифровая экономика, образовательные технологии, 

учитель будущего, электронный курс, информационный онлайн- ресурс, 

цифровизация, цифровое образование. 
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Қазіргі уақытта Қазақстанда ақпараттық-білім беру кеңістігіне 

бағытталған жаңа оқыту жүйесі құрылды. Мектепте білім беру ұйымдарының 

инновациялық даму процестеріне жеткіліксіз қосылуы, сонымен қатар заманауи 

білім беру технологияларын жеткіліксіз пайдалану проблемасы бар. Бұл мәселені 

шешу үшін мұғалімнің ақпараттық-коммуникациялық құзыреті болуы керек. Ол 

үшін мұғалім цифрлық білім беру ресурстарының түрлерінде жүре алуы керек, 
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оны іс жүзінде қолдана білуі керек. Сандық ресурстар - цифрлық білім беру 

ортасының негізгі элементтерінің бірі болып табылады. Осыған байланысты, 

цифрлық білім беру ресурстарын тиімді пайдалану және тиімді пайдалану үшін 

мұғалімдерді дайындау қажет. 

Цифрлық білім беру ресурстарының маңызды артықшылықтарының бірі - 

ақпарат беру мүмкіндігі.  

Өз жұмысын жақсы көретін және оның тақырыбын қызықтыратын 

мұғалім, оның қателіктерін объективті түрде талдап, өзгеріп жатқан жағдайға 

байланысты бейімделе алады. Мұғалім ақпаратпен жұмыс істей білу, заманауи 

әдістер мен оқытудың әдістерін қолдана білуі керек және оларды іс жүзінде 

қолдану керек. 

Динамикалық өзгеріп жатқан жаңа технологиялар жағдайында оқытушы оқу 

ортасын құру үшін Интернеттегі ресурстарды іздеуге, сонымен қатар талдауға, 

оларды практикада қолдануға бейімдеуі керек. Ол үшін көп уақыт пен көп 

ресурстарын жұмсау қажет, мұндай процесс қазіргі уақытта тиімсіз. 

Жылдамдықты арттыру мәселесін шешу және кәсіби қызметке цифрлық 

технологияларды енгізу сапасын жақсарту үшін оқытушы жаңа тиімді 

ресурстарды игеруге және оларды оқу процесінде қолдану тәсілдерін дамытуға 

көмектеседі. Ресурстарды қолдау үнемі дамып, толықтырылғандықтан, мұғалім 

белгілі бір цифрлық ресурстарды бір рет және барлығына қалай қолдануға 

болатынын біле алмайды. Әрине, ол үнемі жетілдіріліп отыруы керек. Оған әсіресе, 

қазіргі заманғы мұғалімнің қажетті шеберлігі өзінің жаңа дағдылары жаңа 

ресурстарды тез дамытып, зерттеу, өздерінің нақты білім жағдайларында қолдану 

мүмкіндіктеріне талдау жасай алуы және оларды оқу процесіне тез ендіре алуы 

қажет. 

Білікті оқытушы білім беруде цифрландырудың маңызы туралы біледі. Ол 

ақпаратты қалай табуға, сыни тұрғыдан бағалауды біледі, цифрландыру мәселелері 

бойынша өз орнын қалыптастырады. 

Мұғалім мектеп оқушыларының әртүрлі тақырыптарға дейінгі әдістерін 

жаңғыртуға және оның рөлін өзгертуге дайын болуы керек. Мұғалім үшін, 

біліктілікті арттыру шарттары, оларды қарқынды өзгеретін ортада оңай игеруге 
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және қолдануға мүмкіндік беретін, қазіргі заманғы цифрлық технологияларды 

еркін меңгеруге, бұлтты технологияларды қолдана отырып, оқу процесіне енуге 

мүмкіндік береді. 

Осылайша, қазіргі мұғалімнің негізгі құзыреттерінің бірі - цифрлық білім 

беру ресурстарын іздеу, бағалау, мүмкіндіктерін және шеберліктерін игеру 

қабілеті. 

Ақпараттық технологиялар оқу процесінің ажырамас бөлігі болып 

табылады, бұл оның тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Цифрлық білім беру 

жағдайында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы техникалық 

қолдау ғана емес, сонымен бірге толыққанды сандық білім беру ресурстарының 

болуы маңызды. Цифрлық білім беру ресурсы - бұл білім беру ортасында 

пайдалануға арналған және жоспарланған оқу нәтижелеріне қол жеткізуге 

мүмкіндік беретін бір немесе бөлінген ресурс болып табылатын екілік кодта 

ұсынылған ақпарат. 

Оқытушыларды ұйымдастырудағы маңызды мәселе - бұл ең өзекті, ашық 

ақпараттық және білім беру ортасын құруға, жеке тұлғаның қасиеттерімен, 

интерактивтілікке, мультимедиялық, барлық қатысушылардың 

коммуникантикасына байланысты. 

Сандық білім беру ортасы (COS) қазіргі әлемде ерекше орын алады. 

Компьютерлік шеберлік дағдылары, күнделікті жұмыста ақпараттық және 

коммуникациялық технологияларды қолдану, Интернет мүмкіндіктерін 

пайдалану мүмкіндігі бүгінгі күннің маңызды бөлігі болып табылады. 

Тәжірибе көрсеткендей, жаңа ақпараттық технологиялар болмаса, 

заманауи оқу процесін ұсыну мүмкін емес. Қазіргі уақытта цифрлық білім беру 

ортасының отандық және шетелдік тәжірибесі бұл сізге оқу процесінің 

тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретіндігін көрсетеді, бұл мұғалімдерге оқыту 

мазмұнын және жаңа білім мен технологиялар оқыту ортасын тез арада 

жаңартып отыруға мүмкіндік береді. Ақпараттық технологиялар мұғалімді оқу 

материалының дәстүрлі оқыту іс-шараларынан босатады. Бірақ жоғары сапалы 

электрондық оқыту қорларын талдау, дайындау және қолдану , еңбекті және 

бірнеше сағаттық жұмыстарды талап етеді.  
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Көптеген мұғалімдер білім беру процесінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану қызықтырады. Олар қазіргі заманғы заманауи 

жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыздандыру, білім беру электронды 

құралдарының болуы ғана емес, сонымен бірге олардың өздері педагогикалық іс-

шараларға үнемі электронды білім беру ресурстарын қолдануды үйренуі керек 

екенін нақты түсінеді. Қазіргі мұғалім өз пәні бойынша білікті маман болып, бұл 

білімдерді студенттерге жеткізіп қана қоймай, сонымен қатар, цифрлық білім 

берудің бірегей мүмкіндіктері туралы біліп, оларды оқу процесіне, оқу құралы 

ретінде қолдана білу керек. 

COS-ті қолдану әр түрлі дидактикалық материалдың кешенін жасауға 

мүмкіндік береді: бақылау, тәуелсіз, тест, тесттер, интерактивті сынақтар және 

модульдер, түрлі тапсырмалар, электронды оқулықтар және т.б. Әр түрлі 

жабдықтарды, атап айтқанда компьютерлерді, мультимедиялық проекторларды, 

интерактивті тақталарды қолдану студенттерге тапсырмаларды жеңіл орындауға 

көмектеседі. Оқу құралдары, жұмыс кітаптарын іздеуді қажет етпейді , уақытты 

үнемдейді. Компьютердің көмегімен тез бағалауға болады, сонымен қатар 

оларды кейіннен түзетулер енгізуге мүмкіндік береді. Жаңа оқыту құралдары 

бізге жаңа деңгейге жеткізуге, оқу және танымдық қызығушылықты арттыруға, 

оқу процесін әртараптандыруға мүмкіндік береді. Студенттердің белсенділігін 

арттырады, оқу мотивтері тұрақты бола бастайды, дисциплиналық тәртіпке 

қызығушылық танытады. COS-ді пайдалану оқулықтар шеңберін кеңейтуге 

мүмкіндік береді, материалды қызықты түрде жеткізуге мүмкіндік береді. 

Тәжірибе көрсеткендей, кез-келген пәнге COS-ты қолдануға болдаы. 

Цифрлық білім беру ортасында  мұғалім нені білуі керек: 

- қойылған білім беру міндеттеріне сәйкес электронды оқулықтардан, 

дискілерден және Интернетте басқа да оқу құралдарынан ақпаратты таба білу, 

бағалау, іріктеу және көрсету; 

- қолданылатын бағдарламаны демонстрациялық компьютерге орнату, 

проекциялық техниканы пайдалану, электрондық дидактикалық материалды құру 

әдістерін меңгеру; 

- білім беру мәселелерін шешу үшін тиімді түрде ақпаратты түрлендіре 
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және ұсына білу, қолда бар дереккөздерден өз оқу материалын құра білу, әртүрлі 

деректерді жалпылау, салыстыру , түрлендіру; 

-оқу-тәрбие процесіне қажетті материалдарды оңтайлы ұсыну үшін 

бағдарламалық қамтамасыз етуді (сілтемелер, мәтіндік және кестелік 

редакторлар, буклеттер, сайттар, презентациялар жасауға арналған 

бағдарламалар) таңдау және пайдалана білу; 

- білім алушының оқу қызметін ұйымдастыру құралдарын тиімді қолдану 

(тестілеу бағдарламалары, Электрондық жұмыс дәптерлері және т. б.); 

- білім алушының портфолиосын және жеке электрондық портфолиосын 

қалыптастыра білу; 

- желілік коммуникациялық жобалар (олимпиадалар, конкурстар, 

викториналар және т.б.) шеңберінде білім алушылардың жұмысын ұйымдастыру, 

оқу процесін қашықтықтан қолдау 

Бұл қабілеттерді иелену үшін тек қана практика қажет. Демек, 

оқытушылардың практикалық бағыттарына оқытушыдан көбірек көңіл бөлу 

керек. Пән бойынша дәстүрлі дағдыларды (модуль) және АКТ құзыретін 

қалыптастыратын дағдыларды біріктіруге тырысу керек. 

COS қолданатын мұғалімдерге оқулықтар мен кәсіби әдебиеттерге, 

заманауи оқу материалдарына және Интернетке және электронды кітапханаға 

қосымша ақпарат алуға мүмкіндігі бар.  

 

 

 

Использованные источники: 

1. Студенческий научный форум [Электронный ресурс] // Цифровые 

образовательные ресурсы. –2015. Режим доступа: 

https://scienceforum.ru/2015/article/2015008033, свободный. (Дата обращения 

20.03.2020). 

2. Педагогическая планета [Электронный ресурс] // Эффективное 

использование ИКТ, включение цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

в учебный процесс. – 2010. Режим доступа: 



 

7 

 

 

https://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=863&ur2=942, свободный. (Дата 

обращения 20.03.2020). 

3. Шагиева А.К. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // 

Материалы VII Международной студенческой научной конференции 

«Студенческий научный форум» URL: <a 

href="https://scienceforum.ru/2015/article/2015008033">https://scienceforum.ru/2015/

article/2015008033</a> (дата обращения: 20.03.2020 ). 

 

 

 


	Аннотация. Білім беру алдында тұрған басым міндеттердің бірі-мұғалімдерді іздестіру-талдау тапсырмаларына жаңа тиімді цифрлық ресурстар мен оларды қолдану тәсілдерін игеруге жаппай даярлау, сондықтан оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеу қажет. Бұл мақала ...
	Аннотация. Одной из приоритетных задач, стоящих перед образованием, является повсеместная подготовка учителей освоению новых эффективных цифровых ресурсов и подходов к их применению на поисково-аналитических заданий, поэтому необходимо разработать нов...
	Annotation. One of the priority tasks facing education is the widespread training of teachers to master new effective digital resources and approaches to their application on search and analytical tasks, therefore it is necessary to develop new approa...

