
ЦИФРЛЫ ПЕДАГОГИКА

Оқу жетістіктерін бағалауды 

іске асыру

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ    ҒЫЛЫМ   ЖӘНЕ   ЖОҒАРЫ  БІЛІМ   МИНИСТРЛІГІ

М.Х.ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ  ТАРАЗ  ӨҢІРЛІК  УНИВЕРСИТЕТІ

БУЗАУБАКОВА  Клара Джайдарбековна 

п.ғ.д., профессор



1) Nearpod   ерекшеліктері.

2) Onlinetestpad.com – онлайн тест құрастырушысы.

3) Quizizz.com – викториналарға арналған онлайн-құрал. 

4) LearningApps. org платформасы.

5)Jamboard-Google компаниясының интерактивті онлайн-тақтасы.

6)Padlet– онлайн тақталарын құруға арналған платформа.

7) Wizer.me: интерактивті жұмыс парақтары.



ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР:

Негізгі әдебиеттер тізімі:

1) Бузаубакова К.Д.,  Амирова А.С., Маковецкая А.А. 
Цифрлы  педагогика: Оқулық. -Тараз:  «ИП «Бейсенбекова 
Ә.Ж.», 2022. -314 б.

2) Палфри Дж.Дети цифровой эры. – М.: Эксмо, 2011. –
368 с.

3) Воинова О.И., Плешаков В.А. Киберонтологический 
подход в образовании: Монография / Под ред. 
В.А.Плешакова. – Норильск: НИИ, 2012. – 244с.

4) Петрова Е. В. Цифровая  дидактика: проектирование 
процесса обучения и его сопровождение // Современное  
педагогическое образование. - 2018.  -№ 4.  - С. 87-91. 

Интернет-ресурстар:

1) http://lib.dulaty.kz/rus2/all.doc/Elektron_res/  
Buzaubakova.html

2)https://kk.wikipedia.org/wiki/

https://kk.wikipedia.org/wiki/
http://lib.dulaty.kz/rus2/all.doc/Elektron_res/Buzaubakova.html
https://kk.wikipedia.org/wiki/


NEARPOD   ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
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Nearpod – бұл веб-сайт пен қосымшалар негізіндегі 
сандық құрал, мұғалімдерге оқушылардың өзара 
әрекеттесуіне және үйренуіне болатын 
интерактивті слайд-оқу ресурстарын құруға 
мүмкіндік береді. 

Nearpod сонымен қатар оқуды қызықты ету үшін 
ақпаратты геймификациялауды қолдана алады.  

Microsoft PowerPoint және YouTube сияқты көптеген 
құралдармен жақсы жұмыс істейді. Мұғалімдер 
бұрыннан бар ресурстарды қолдана отырып, сабақты 
тез әрі оңай өткізу үшін медиафайлдарды оңай 
импорттай алады. 



NEARPOD ҚЫЗМЕТІНІҢ БАСТЫ БЕТІ



NEARPOD   ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
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у Nearpod оқушылардың 

түсінігін тез және оңай 
бағалауға мүмкіндік  
береді: 

1) Білім алушылардың  
материалды қайталауға 
тарту үшін сұрақ-жауап, 
ойын ұйымдастыруға 
болады.

2)Білім алушылар оқу 
жүйесіне қатысады және   
бірден  қандай ақпаратты 
білгені  және қай  
материалға көбірек назар 
аудару керектігі туралы  
кері байланыс  жасауға  
болады.
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у Барлық ақпарат білім алушының 
жеке құрылғысында болады: 
1)компьютерде, iPad-та немесе 
ұялы телефон экранында болады, 
бұл әркімге барлық 
материалдарды анық көруге 
мүмкіндік береді.       

2) Проекторды немесе теледидар 
экранын пайдалану кезінде кейбір 
білім  алушылар  бөлменің  басқа 
бөлігінен көру қиындықтарына 
тап болуы мүмкін. Nearpod 
көмегімен әр оқушы ақпаратқа 
оңай  қол жеткізе алады: білім 
алушылар  оларды сақтау үшін 
негізгі ақпараттың немесе 
диаграммалардың 
скриншоттарын жасай алады.



NEARPOD  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1
• Слайдтар

2
• Викторина

3
• Сауалнама

4
• Ашық сұрақтар

5
• Презентациялар

6
• Бірлескен жұмыс тақтасы

7 • 3D модельдеу



NEARPOD   ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Слайдтар 

PPT жүктеуге немесе Nearpod-да
слайдтар жасауға болады.

IT-білім алушылар сұраққа
жауап беру үшін суреттер сала
алады немесе фотосуреттерге
түсініктеме бере алады.

Викторина

Викторина – дереу кері
байланыспен сұрақтар қоюға 

болады.



NEARPOD   ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Сауалнама

Сыныптың жалпы
жауаптарын көру үшін
сұрақтар қоюға болады
(алдын-ала және кейінгі
бағалау үшін өте
тиімді).

Ашық сұрақтар

Білім алушылар  сұраққа 
жауап беру үшін 
жауаптарды 
пернетақтадаға  енгізе 
алады.



NEARPOD   ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Бірлескен жұмыс 
тақтасы

Білім алушылар
Padlet сияқты миға
шабуыл идеяларын
жариялай алады.

3D модельдеу

3D модельдерін 
зерттеуге болады, 
скриншоттар жасауға 
бола болады және draw 
IT-ге жазулар жазуға 
болады. 



МАЗМҰНДЫ ҚҰРУ ТЕРЕЗЕСІ



Onlinetestpad.com конструкторы
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Конструктор  
бірнеше түрлі 
сұрақтар қоюға 
мүмкіндік береді: 
бір немесе 
бірнеше таңдау, 
санды немесе 
мәтінді енгізу, 
еркін жауаптар, 
таразылар (әр 
түрлі тесттер, 
сөзжұмбақтар 
құруда пайдалы 
және т.б.). 



Onlinetestpad.com – онлайн тест құрастырушысы
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Onlinetestpad. com – көп 
функциялы конструктор, оның 
көмегімен  тест, сауалнама, 
сөзжұмбақ, диалогтық 
тренажерлер және т.б. жасауға 
болады.    



Конструктор түрлі сұрақтар қоюға мүмкіндік береді
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нушы 
ұсынылған 
тізімнен тек 
бір жауап 
нұсқасын 
таңдайтын 
сұрақ түрі. 
Сұрақтың 
бұл түрі ең 
қарапайым 
және кең 
таралған.
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ұсынылған 
тізімнен бір 
немесе бірнеше 
жауап 
нұсқаларын 
таңдайтын 
сұрақ түрі. 
Мұндай 
тапсырмаларда 
дұрыс жауаптар 
саны 
шектелмейді. 
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жауап 
нұсқаларын 
бір-бірімен 
байланыстыру
ы керек сұрақ 
түрі.
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Мәтіннің ішінде 
орналасқан 
өріске нөмірді 
немесе мәтінді 
енгізу қажет 
сұрақ түрі. 
Рұқсат етілген 
таңбаларды 
бақылау және 
мәтін енгізу 
арқылы санды 
енгізу үшін бөлу 
қарастырылған.



Onlinetestpad.com сұрақтардың түрлері



Onlinetestpad.com конструкторы



Quizizz.com платформасы
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m 1) Ойын-сауық
принципінде жұмыс
істейтін онлайн-
викторина құралы.. 

2) Платформа веб-
браузерлерде, сондай-ақ
iPhone және Android
құрылғыларында,    
екеуіне де арналған
арнайы қосымшалармен
жұмыс істейді.
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m 1) Quiz ойынының әртүрлі режимдері
студенттерге топта ойнауға немесе үй
тапсырмаларын орындауға мүмкіндік
береді. 

2) Көзілдірік, реттелетін мемуарлар
және қосымша, кесте сияқты
мүмкіндіктер әр сынып үшін
тәжірибені жекелендіреді. 

3) Викториналарды нөлден құрудың
және әр тапсырманы қолмен
бағалаудың орнына, мұғалімдер
негізгі мәселелерді қамтиды, жедел
кері байланыс алады. 

4) Нәтижесінде оқытушыларда жеке
қолдау және оқу бағдарламаларын
әзірлеу сияқты басымдықтарға назар
аудару үшін көбірек уақыт бар.



Quizizz.com құрастырушысы



Викторина кодын енгізу терезесі



Quizizz.com платформасының артықшылықтары

Бірінші

Kahoot-та тегін
пайдалану

кезінде
сұрақтардың

тек екі түрі бар, 
ал Quiz-де олар

бесеу.

Екінші

Quiz-де 
көшіруге және

өңдеуге болатын
көптеген дайын

ойындар бар.

Үшінші

Quiz-ді Google
Classroom-мен 
біріктіру және
оған кішкене
заттарды қосу

мүмкіндігі бар.



LearningApps. org платформасы
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Білімді
тексеруге
арналған
интер-
активті
жаттығу-
лар
жасауға
мүмкіндік
беретін
тегін
онлайн-
сервис



LearningApps-пен жұмыс істеудің әдістері

Сауалнама

Сыныптың жалпы
жауаптарын көру үшін
сұрақтар қоюға болады
(алдын-ала және кейінгі
бағалау үшін өте
жақсы).

Ашық сұрақтар

Білім алушылар  сұраққа 
жауап беру үшін 
жауаптарды 
пернетақтадаға  енгізе 
алады.



LearningApps-пен жұмыс істеудің екі әдісі
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1)Ойын механикасының
20 нұсқасының біреуін
таңдап, жаттығуды өзі
жасау.

2) Мысалдарымен
танысу және  
тапсырманың
логикасын түсіну үшін
жаттығулар ұсынылады.

3) Қажетті өрістерді
толтыру және қажетті
суреттерді жүктеу. 

Е
к

ін
ш

і 
  
 ә

д
іс

 

1)Басқа авторлардың дайын 
жұмыстарын шаблон ретінде 
қолдану, олардағы деректерді 
сіздікіне өзгерту.                           
2) Кейде дайын нәрсені өзгерту 
жаңасын жасаудан гөрі оңай. 
Мәселенің мәні: галереяда 
қосымшалар түрлері бойынша 
емес, тақырыптар бойынша 
топтастырылған. Сондықтан 
«Жұпты табу» 
жаттығуларының жақсы 
үлгісін табу үшін біраз уақыт 
кетуі мүмкін. Қайта жасау үшін 
қажетті түрдегі жаттығуды тез 
табу әрдайым мүмкін емес. 



ЖАТТЫҒУ  РЕДАКТОРЫ



ДАЙЫН  ЖАТТЫҒУЛАР   ЖИЫНТЫҒЫ



МАТЕРИАЛҒА СІЛТЕМЕ ЖІБЕРУ ТЕРЕЗЕСІ



LearningApps платформасының ерекшеліктері

Дауыс беру. Сауалнамалар жүргізуге мүмкіндік береді: автор бірнеше жауаптары бар 
сұрақтар тізімі, есепте ол белгілі бір опция   үшін берілген дауыстар санын көреді. 
Сауалнаманы LearningApps пайдаланушылары арасында жүргізуге немесе оны  жалпыға
қол жетімді етуге болады.   

Чат. Сіз чат құра аласыз, сілтемені дұрыс адамдарға жібере аласыз және олармен сөйлесе
аласыз. Чатқа қосылу үшін тіркеу қажет емес. Бәрі мінсіз жұмыс істейді,  бірақ
интерфейс орыс тіліне аударылмаған. 

Күнтізбе. Қарапайым функционалдылық. Жалғыз плюс: сіз күнтізбеде басқа адамдармен
бірлесіп жұмыс жасай аласыз, ал оларға LearningApps-ке тіркелудің қажеті жоқ.

Блокнот. Ондағы жазбаларды тек  қосымшаның авторы жасай алады. Қалғандары
оларды тек оқи алады.

Хабарландыру тақтасы. Сіз мәтіндік және мультимедиалық жазбаларды қалдыра
аласыз. Оларды барлық пайдаланушылар қоса алады, жоя алады – тек қосымшаның
авторы. 



JAMBOARD-GOOGLE   ИНТЕРАКТИВТІ   ОНЛАЙН-ТАҚТАСЫ
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бұл интерактивті
тақта түріндегі
қызмет, ол өз
идеяларын
jamboard-та көрсету
және қарапайым
тақтада жұмыс
істеу және
қызықты
шығармашылық
шешімдерді
бірлесіп және
нақты уақытта
аяқтау арқылы
оңай жеткізуге
көмектеседі. 
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Jamboard ұқсас қосымшалардың
арасында үздіксіз жұмыс істейтін
функцияларымен ерекшеленеді. 
Бұл сурет салу немесе графикалық
дизайн қосымшалары сияқты күшті
емес және олардай болуға
тырыспайды. Оның орнына, 
Jamboard өмір сүру сапасын
қамтамасыз ететін мүмкіндіктерге
назар аударады, бұл жазбалар
жасауды, идеяларды беруді және
тұжырымдамаларды нақты тақтада
болғандай түсіндіруді жеңілдетеді. 



JAMBOARD    ЖОБАСЫ
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JAMBOARD  ҚҰРАЛДАР  ПАНЕЛІ
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JАMBOARD     АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ 

1) Қаламның бірнеше түстері бар: қара, көк, жасыл, сары
және қызыл.
2) «Өшіргіш» құралы сіз жазған нәрсені және құралды
жоюға мүмкіндік береді, таңдауларды мәтін мен
сызбаларды жылжыту үшін пайдалануға болады. Лазерлік
құрал интернеттегі экранды көрсету кезінде
презентацияның белгілі бір бөліктерін көрсету үшін
пайдалы.

3)Бірнеше қосымша мүмкіндіктерге өте шектеулі
жиынтықтан стикерлер қосу және сіз жасай алатын
жазбаларды қосу мүмкіндігі кіреді, қаламмен жазудың
орнына мәтінді тікелей енгізе аласыз.
4) Болдырмау түймесі, сонымен қатар
жақтауларыңызды суреттер немесе PDF файлдары
ретінде бөлісу мүмкіндігі бар.



PADLET ПЛАТФОРМАСЫ
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Padlet – мазмұнды 
орналастыруға арналған 
тақталарды құруға арналған 
платформа. 

Padlet көмегімен ми      
шабуылын өткізуге, 
презентациялар жасауға және 
брифингтер өткізуге болады. 
Сондай-ақ, платформаны 
интерактивті сабақтар өткізу 
үшін білім беру мақсатында 
пайдалануға болады

Padlet пайдаланушыларында 
дашборд бар, олар   
әріптестердің тақталарына 
қосыла алады, бұрыннан 
жасалған тақтаны өңдей алады 
немесе жаңасын жасай алады. 
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Padlet-ті мұғалімдер  
кеңінен қолданады:  оны 
педагогикалық құрал   
ретінде қолдану әртүрлі 
академиялық журналдар  
мен конференцияларда, 
соның ішінде білім беру 
технологиялары мен 
компьютерлердегі 
компьютерлік  
технологиялар 
қауымдастығының 
конференциясы мен  
халықаралық білім беру 
инновациялары 
конференциясында 
зерттелді.



PADLET   ПЛАТФОРМАСЫНЫҢ  ҮЛГІЛЕРІ



JUMBOARD     АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ 

Тақталарды брендтеуге, олар үшін фонды,
пайдаланылатын қаріптерді және негізгі түстерді
таңдауға болады. Тақтаны жасағаннан кейін оған
мазмұн қосуға болады. Бұл бейнелер мен суреттер,
сілтемелер, файлдар және басқа элементтер болуы
мүмкін. Олар атауы, сипаттамасы және мазмұны бар
картада орналасқан.

Карточкаларды тақтаның кез-келген жеріне
орналастыруға болады, олардың мөлшері мен фонын
(түсін) өзгертуге және бірнеше карталар арасында
байламдар жасауға болады.



Padlet.com мазмұн нұсқалары



Жаңа қатысушыларды шақыру терезесі



Padlet ерекшеліктері

Интерактивті тақталар жасау

Бірлескен жұмыс және редакциялау

Тақталарды брендтеу

Медиа файлдарды, сілтемелер мен құжаттарды қосу

Қол жеткізуді басқару

Дайын шаблондар



Wizer.me: интерактивті жұмыс парақтары
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Wizer.me – бұл ашық 
ақпараттық білім    
беру ортасында 
сабақтар үшін 
инновациялық білім 
беру ресурстарын 
құратын педагогтер 
қауымдасты.            
Wizer-ді мұғалімдер 
«төңкерілген» сабақ, 
қалыптастырушы 
бағалау, аралас       
оқыту 
технологияларын   
құру үшін қолдана 
алады (бағалау, 
сауалнама және кері 
байланыс нысандары). 
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1)Тапсырмалардың кең спектрін тез құруға
мүмкіндік береді: ашық сұрақтар, бірнеше
жауап таңдау, сәйкестендіру, сәйкестік,
тапсырыс беру, мәтіндегі олқылықтарды
толтыру, кескінге, кестеге, фрагменттің
аудио жазбасына түсініктеме толтыру.

2) Wizer қызметі мұғалімдердің
тәжірибесі мен шығармашылық әлеуетін
жариялайтын және одан әрі пайдалану
немесе редакциялау үшін ашық
электронды галереяда жинақтайтын білім
беру ресурстары.

3)Сервис платформасында
дидактикалық материалды құру бойынша
мұғалімдердің бірлескен қашықтан
жұмысын ұйымдастыруға болады.



Wizer.me басты беті 



Wizer.me қызмет сұрақтарының түрлері



Wizer.me платформасы
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Интерактивті жұмыс 
парақтарының дизайны 
пайдаланушылар қаріпті 
пішімдеу үшін фон мен 
тақырыптарды таңдай 
алатындай етіп мұқият 
ойластырылған.
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1) Сұрақтардың көптеген түрлері 
автоматты түрде бағаланады. 
Алайда, ашық жауап тапсырмалары 
қолмен тексеруді қажет етеді.

2) Пайдаланушыға жұмыс 
парағының тапсырмаларына 
мультимедиалық файлдарды (бейне-, 
аудиосуреттер) қосуға мүмкіндік 
береді. Тапсырмаға ашық жауаппен 
жауап бере отырып, білім алушы өз 
жауабын мәтіндік, графикалық 
форматта жаза алады.                        

3) Жауапты аудиофайл түрінде 
жібере алады. Тиісінше, тапсырманы 
құрастырған пайдаланушы оны 
аудиофайл ретінде жаза алады: 
тапсырманың немесе нұсқаулықтың 
мәтінін дауыстап оқып, сұрақ қоя 
алады.




