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7М01104 – Педагогикалық өлшемдер мамандығының магистранты 

М.Х.Дулати  атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада болашақ педагогтердің цифрлы-креативті 

құзыреттіліктерін қалыптастыруда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды 

қолданудың тиімділігінің мәні ашылады. Сонымен қатар, оқыту кезінде қолданылатын 

жаңа технологиялардың ерекшеліктері айқындалады. 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность использования 

информационно-коммуникационных технологий в формировании цифровых и 

творческих компетенций будущих учителей. Кроме того, выявлены особенности новых 

технологий, используемых в образовании. 

 

Аnnotation. This article discusses the effectiveness of the use of information and 

communication technologies in the formation of digital and creative competencies of future 

teachers. In addition, the features of new technologies used in education are revealed. 

 

Жаңа Қазақстан жағдайында болашақ педагогтердің цифрлы құзыреттіліктерін 

қалыптастыру  кезек күттірмейтін мәселе. 

Цифрлық құзыреттілік дегеніміз – заманауи ақпараттық-коммуникациялық 

құралдарды білудің жеткілікті жоғары деңгейі. Қазіргі кезеңде цифрлық құзыреттілік 

интернет кеңістігінде ақпарат іздеуді жүзеге асыру, әлеуметтік әрекеттестік құру, нақты 

мәліметтерді таңдай білу және кәсіби маңызды ақпаратты сыни бағалай алу, ашық 

ақпараттық кеңістікте үздіксіз кәсіби дамудың жеке траекториясын құрумен 

анықталады.  

Болашақ  педагогтердің цифрлы  құзіреттіліктерін   қалыптастырудың  басты 

шарты   ақпараттық-коммуникациялық құралдарды толықтай танудан басталады. Жаңа 

ақпараттық технологиялар дегеніміз – білім беру ісінде ақпараттарды даярлап, оны білім 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39442167
https://clck.ru/bmo9m
https://clck.ru/bn6Mj
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/314737


 34 

алушыға беру үрдісі. Жаңа ақпараттық технологияларды оқыту процесінде  жүзеге  

асырудың  негізі компьютер болып табылады. Компьютер  мұғалімнің басты көмекші  

ретінде төмендегідей қызметті атқарады: 

1) Біріншіден, ол мұғалімнің еңбегін жетілдіреді. Көптеген материалдарды, дайын 

сабақтарды реттеп сақтауға мүмкіндік береді; 

2) Екіншіден, компьютердің арқасында мұғалім әр сабаққа оқушылардың 

ерекшелігіне қарай және сабақтың мақсатымен міндетін ескере отырып, әртүрлі 

кеспелер, материалдар дайындай алады.  

3) Үшіншіден, сабақтың формаларын түрлендіре алады, яғни көрнекілік, әдістемелік, 

аудио және бейнематериалдар қолдана алады. Мұндай жұмыс сабақтың әр 

кезеңінде іске асырылады [1]. 

Жаңа ақпараттық технологияларды  білім  беру  процесі кезінде  қолдану көптеген  

нәтижелерге жеткізеді: 

1) Білім алушыларға және ұстаздарға еркін ойлауға мүмкіндік береді; 

2) Тіл байлығын, сөздік қорын дамытады; 

3) Кедергісіз өз ойын ашық жеткізуге, үйретеді; 

4) Шығармашылық қабілеттерін арттырып, ұжымда бірігіп жұмыс жасауға 

тәрбиелейді; 

5) Өз бетімен білім алуға, технологиялық тұрғыдан дамуға,ақпараттық кеңістікке 

еркін жол ашады; 

6) Ақпараттық технологияларды жақсы меңгерген, білімді және көзі ашық жеке 

тұлғаны қалыптастыруға көмектеседі; 

7) Жаңа нәрсе үйренуге, жан-жақты білім алуға, әлеуметтенуге мүмкіндік береді. 

Жаңа ақпараттық технологиялардың білім беру процесіндегі маңызы бұл тізіммен 

тоқтамайды, себебі АКТ-ның қолдану шеңбері күннен-күнге кеңейіп, адамзат көз көріп, 

құлақ естімеген жаңалықтар ашылуда.  

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам 

дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа 

айналып отыр.  

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – білім алушыларға ақпараттық білім 

негіздерін беру, логикалық ойлау-құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық 

технологияны пайдалану дағдыларын қалыптастыру және оқушы әлеуметінің 

ақпараттық сауатты болып өсуі мен ғасыр ағымына бейімделе білуге тәрбиелеу, яғни 

ақпараттық қоғамға бейімдеу. Ақпараттық технология- қазіргі компьютерлік техника 

негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өндеу және тасымалдау істерін қамтамасыз ететін 

математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар жиыны 

[2].   

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту білім берудің маңызды 

бөлігі болып табылатындығына соңғы жылдары күнделікті сабақта компьютерді, 

электронды оқулықтарды, интерактивті тақтаны пайдаланудың  жақсы нәтиже беруі 

дәлел бола алады. Оқыту жүйесі электронды байланыс, ақпарат алмасу, интернет, 

электронды пошта, телеконференция, онлайн сабақтар арқылы жүзеге асырылуда. Әрине 

дәстүрлі білім беру әдістеріне көптеген ждылдар бойында үйргенгендіктен білім беру 

кезінде жаңа ақпараттық технологияларды етене қолдану алғашында көптеген 

қиындықтар туғызды.  Десе де  уақыт өте өз тиімділігін бере бастаған жаңалықтар 

елімізідің білім беру жүйесінде біршама ілгері басушылық алып келеді. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 5 бабының 4 тармағы 

бойынша білім беруде ақпараттық қамтамасыз етуді жүзеге асыру, білім беру 

саласындағы ақпараттандыру объектілерін ұйымдастыру және олардың жұмыс істеу 

қағидаларын бекіту  және сәйкесінше 11 бабының 9 тармағында оқытудың жаңа 

технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру бағдарламаларының қоғам мен еңбек 
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нарығының өзгеріп отыратын қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал ететін кредиттік, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді пайдалану мәселесі 

жолға қойылған [3]. 

Болашақ педагогтердің цифрлы-креативті құзыреттіліктерін қалыптастыруда 

ақпараттық - коммуникативтік технологияларды қолданудың тиімділігі жоғары болып 

саналады. Себебі, ЖОО табалдырығын енді аттаған студенттер үшін үшін жаңа 

технологиялар өте пайдалы әрі танымды болып келеді.  Сабақ мақсатына сәйкес түрлі 

көрнекіліктер мен құралдарды  еркін көрсете және қолдана алу мүмкіндігі баланың 

білімге деген құштарлығын одан сайын аша түседі.  

Қазіргі альфа ұрпақ балаларына кітап пен дәптер арқылы ғана білім бере аламыз 

десек қателесеміз. Білім беру процесінде әр кез жаңа әдістер мен технологиялардың 

көмегімен сабақты қызықтырмасақ, оқушының тез зерігуіне тиісінше білім деңгейінің 

төмендеуіне алып келу қауіпі бар. 
Қазіргі кезде болашақ педагогтардың  балалармен жұмыс жасауына, дамуына 

көмектесетін көптеген сайттар, қосымшалар және арнайы бағдарламалар қарастырылған.  
Prezi, ZipGrade, Khan Academy, Padlet, Kahoot, Quizizz т.б қазіргі кезде елімізде ең көп 

қолданылып жатқан көптеген ақпараттық білім беру сайттары және қосымшалары тек қана 
жоғарғы сыныппен ғана емес бастауыш сынып оқушыларымен де тиімді жұмыс жасауға 
көмектесуде. Бұл бағдарламалар мен сайттар тақырыпты жаңаша ашып,түрлендіру және 
жеңілдендіру арқылы сабақтың мақсатына жеткізеді. Бұл оқушының да оқытушының да 
нәтижесін жақсартатыны анық. 

Мектептерде кеңінен қолданылатын Class Dojo қосымшасы оқушылармен  жұмыста 
керемет нәтиже көрсетуде. Виртуалды түрде сыныпты түрлі топтарға бөліп, әр пәнге 
байланысты жарыстырып, тест, сауалнама алуға, ата-анамен алған нәтижені бөлісуге, 
баланың қызығушылығын арттыруға үлкен көмегі бар екенін өз практикамда көз жеткіздім. 

Сонымен қатар, оқушылардың назарын сабаққа аудару мақсатында Plickers, Triventy, 
Iqsha т.б. сайттарына кіріп қараған кез-келген бастауыш сынып мұғалімі сабағын 
жеңілдететін мүмкіндік таба алады. 

Қорытындылай келе, маңыздылығы жоғары әрі қиыншылығы мен қуанышы қатар 
жүретін ұстаздық  жолда өз мәртебесін  лайық түрде алып жүру мақсатында   болашақ  
педагогтардың  ақпараттық ортада жұмыс істеуіне қарым-қатынас және ақпараттық 
мәдениеті дамыған, интерактивті тақтаны ғана емес басқа да жаңа ақпараттық 
технологияларды  пайдалана алатын, өз ойын жүйелі жеткізу үшін желіде жұмыс істей 
алатын ұстаз болуы керек екенін айтқымыз келеді. 
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