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желания – есть тысяча причин“.  С уверенностью можно сказать, что потраченные 
усилия и время обязательно приводят к желаемому результату. 

Итак, интерактивное творчество учителя и ученика безгранично. Важно только 
умело направить его для достижения поставленных учебных целей. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Мақалада, білім берудегі  цифрлы технологияларды  жəне IT 
саласын дамытудың пайдасы жəне жолдары жазылған. 

Аннотация 
Актуальность. Цель.В статье изложены преимущества и пути развития цифровых 

технологий и информационных технологий в образовании. 
Аbstract 

Relevance. Goal. Thearticle outlines the benefits and ways of developing digital technologies and 
information technologies in education. 

 
Түйінді сөздер:цифрлық, желілік, криптография, робот. 
Ключевые слова:цифровая, сеть, криптография, робот. 
Keywords: STEM,network, cryptography, robot. 
 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына2017жылғы 31қаңтардағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандықбəсекегеқабілеттілік» деген болатын. Қазіргі кезде цифрлық технологияларды 
дамыту жəне адам қызметінің барлық саласын цифрландырудың жылдам қарқынмен 
дамуына байланысты STEM білім беру маңызды жəне өзекті мəселе, білім беру 
жүйесінің барлық деңгейлерінде ерекше назар аударуды талап етеді. 

STEM білім беру дегеніміз жаратылыстану, математика, информатика, 
робототехника бойынша пəндер өзгермелілігін  терең зерттеуді білдіреді.  

Осыған байланысты, бүгінгі таңда,орта білім беру жүйесінің маңызды 
міндеттерінің бірі оқушылардың ғылыми-зерттеу жəне жобалық қызметіне жағдай 
жасау,жаратылыстану,физика-математика жəне техникалық ғылымдарды оқып-
үйрену,ғылыми-техникалық шығармашылықты жүзегеасыру,оқушылардың 
шығармашылық есептік ойлау қабілетін қалыптастыруға,ғылыми-зерттеу 
бастамаларына,инженерлік жəне технологиялық перспективаларына өздерініңын 
таландыруларын көрсетуіне ықпал етеді. 

Ақпараттық жаһандану дəуірінде жəне технологияның тез эволюциясы кезінде 
машина жасау,ғылым,өнер,Itтехнологиясы жəнет.б.байланысты мамандықтар барған 
сайын танымал бола бастады. 

Сондықтан да қазіргі таңда мектеп қабырғасынан осы мамандықтарға 
оқушыларды баулу ,  қызықтыру, түсіндіру қажет . 
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Қазіргі уақытта осы бағытта білім беру белсенді дамып келеді, негізгі идеясы 
жаратылыстану ғылымдарының интеграциясы болып табылатын бағыт 
ретінде,технологиялар,модельдеу,өнер,математика,пəн аралық жəне қолданбалы 
тəсілдерді қолдану. Сонымен қатар,білім берудің негізгі міндеті оқыту үшін 
пəнаралық,шығармашылық,жоба негізіндегі тəсіл негізінде оқушылардың 
құзыреттілігін дамыту болып табылады.  Осы бағдарламаны жаңа білімді жүзеге асыру 
қазіргі таңда көптеген қиындықтарға қарамастан барлық мектептерде жұмыстар 
жүргізілуде .Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына кезекті Жолдауының баға 
жетпес құндылығы айқын бағыт-бағдар үлгісі ретінде ұсынуы. XXI ғасырдың ортасында 
əлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына енуі болып табылады. Бүгінгі мақсат – əрбір 
оқушыларға түбегейлі білім мен мəдениеттің негіздерін беру жəне олардың жан-жақты 
дамуына қолайлы жағдай жасау. Инновациялық үрдістің негізі –жаңалықты 
қалыптастыру, қолдану, жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Жаңа технологиялардың 
педагогикалық негізгі қағидалары: балаға ізгілік тұрғысынан қарау; оқыту мен тəрбиенің 
бірлігі; баланың танымдық күшін қалыптастыру; баланың өз бетімен əрекеттенуін 
қалыптастыру; баланың танымдық жəне шығармашылық икемділігін дамыту; əр 
оқушыны оның қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне қарай оқыту; оқу үрдісін оқушының 
сезінуі. Мемлекетіміздің əлемдегі дамыған елдермен тең болуы əрі басқа елдер арасында 
өркениетті ел ретінде танылуы үшін мектеп оқушысына саналы тəрбие мен сапалы білім 
берудің маңызы зор. ХХІ-ғасыр – ғылым ғасыры. Сондықтан жас ұрпаққа, жас буынға 
жаңаша білім беру жолында түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр.Сабақ кезінде 
шəкірттердің сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін жетілдіруге, дамытуға арналған оқыту 
технологиясы оларды еркін ойлау, шығармашылық белсенділіктің жоғарылауына, ұжым 
болып ойлауға, тұжырымдама жасауға бағыттайды. Осындай жұмыс кезінде олар ортаға 
еркін араласады, өз пікірін жасқанбай айтуға үйренеді,оқушылардың өз беттерімен білім 
алу, іздену, зерттеу, қолдану дағдылары дамиды. Болашақ мамандық таңдауға көп ықпал 
етері сөзсіз деп айтуға болады. Оқушыларды өз бетінше зерттеу жұмыстарына баулу 
арқылы танымдық қасиеттерін кеңитуге болады. Өзім жұмыс жасайтын Қостанай 
қаласындағы С. Мəуленов атындағы гимназияда дарынды оқушылардың информатика 
пəні бойынша түрлі зерттеу жұмыстарын жазып, əртүрлі сайыстарға қатысуы 
оқушылардың өз бетінше ізденуіне, проблемаларды шешуге, танымдық қасиеттерінің 
артуына ықпал етерін айтуға болады. Оқушылардың кейбір жұмысына тоқталар болсам: 
«Қазіргі  криптографиялық  алгоритмдердің  негіздері»  мақсаты: Ақпаратты құқықсыз 
бұзудан немесе өзгерту амалдарынан сақтап қалу үшін криптографиялық əдістер 
пайдаланылады. Сол себептен, қазiргi кезде ақпаратты қорғау технологияларын, оның 
iшiнде криптографияны зерттеу жəне дамыту аса маңызды мəселелердi түсінеді. 

«Қазақ тілінде компьютерлік дамытушылық ойын бағдарламаларын жасау»  
оқушының бұл жұмысынан қазіргі таңда ана тілде бағдарламалардың аздығына өз үлесін 
қосу, бағдарлама жасауға деген ынтасының артқанын байқауға болады. 

«Сұрыптау алгоритмдері» математикалық есептерді сұрыптау арқылы 
орналастыру бағдарламаларын жасау оқушының  осы пəнге деген қызығушылығын 
тудырғаны байқалды.  

«Қазақ тілінде Веб броузер жасау»  желілік технологиялармен жұмыс жасауға 
жетелейді. Желілік этиканы сақтауды, пайдалануды үйренеді. 

«Мобильдік роботтар қозғалысын басқару, алгоритмдерін зерттеу» Жобаның 
өзектілігі Қазақстан Республикасында өнеркəсіптің жеделдетіле индустрияландырылуы, 
жаңа технологиялардың қарқынды дамуы өскелең ұрпақты жоғарғы білікті техникалық 
сала мамандары ретінде даярлауды талап етеді. Осы талапқа сай тұру үшін робот 
құрастырудағы алдыңғы елдер қатарында тең тұруымыз керек екенін ұғынулары. Осы 
жұмыста оқулық роботты техникасын дамытудың негізгі тенденцияларын қарастырады. 
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XXI ғасыр – жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Өскелең елдің айбынды 
болашағы үшін – ең əуелі сапалы білім қажет. 

 Білім беруді жаңарту оқушы білімін ғана емес, олардың бойында өзіндік білім алу, 
талдау, құрастыру, қоғамдық өмірде өзін-өзі жан-жақты таныту үшін білімін пайдалана 
білу дағдыларын қалыптастыру. Тұлғаның ең басты функционалдық сапалары 
саналатын белсенділік, шығармашыл тұрғыда ойлауға жəне шешім қабылдай алуға, 
кəсіби жолын таңдай алуға қабілеттілік, өмір бойы білім алуға дайын тұруы болып 
табылады. Мұндай дағдылар кең ауқымды құзыреттіліктерді меңгеруге жол ашады. Ол 
белгілі бір жағдайларда дағдылар мен өмірлік ұстанымдарын жұмылдыра отырып, 
күрделі міндеттерді шешу білу қабілетін қамтиды. Сонымен қатар,  тиімді қарым-
қатынас құру қабілеті жеке адамның тіл білуіне, ақпараттық технологиялар саласындағы 
тəжірибелік дағдыларына ықпал етеді 

Білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың əдіс-тəсілдері мен əртүрлі 
құралдарын қолданудың тиімділігін арттыру болып табылады.  Оқушылар табысты оқу 
үшін мұғалімдер білім беру бағдарламасы, оқыту тəсілдері мен бағалау жүйесін өзара 
үйлестіруді іске асыру маңызды.  Оқушының шығармашылық қабілетін дамытудың 
жолдары, құралдарын анықтау ертеден зерттеліп келеді. Шығармашылықтың негізгі 
сипаты жаңалық ашуға, жаңа тəсілдер табуға ұмтылу. Қай пəнде болсын оқушылардың 
танымдық, шығармашылық қабілетін дамыта оқыту, олардың сабаққа деген 
қызығушылығын ояту, ойын ынтасын дамыта түседі. Жалпы білім беру мазмұнын 
жаңартудың ғылыми негізіне мектеп оқушысын белгілі бір қажетті біліктілер мен 
дағдыларының иесі, жас ерекшелігіне байланысты өз жасын қалыптастыруға күш 
жұмсап еңбектенетін оқушы деп қарастыратын, осыған орай көп қырлы құрылымды 
білім мен тəрбие мазмұнын анықтап, құруға көмектесетін қазіргі заманғы дамыта оқыту 
идеясы арқау болады. Сонымен қатар қай мемлекетті айтар болсақ, негізгі тірегі – 
білімді, білікті, іскер, белсенді адамдар екені айқын. Сондықтан қоғам талабына сай ол 
қоғамды көркейтетін, дамытатын жастар тəрбиелеу ең маңызды мəселе екені даусыз. 
Қазір білім беру саласында жаңа жүйе жасалып, əлемдік білім кеңістігіне ену бағытында 
елеулі істер атқаруда. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. 

Қорытынды: Ақпараттандыру технологиясы арқылы заман талабынан сай сабақ 
берідің тиімділігі өте көп. Күнделікті сабаққа видео, аудио қондырғыларды мен 
теледидарды, компьютерді, интерактивтік тақта мен мультимедиалық проекторларды 
пайдалану үлкен нəтижелер беретініне əр мұғалім өзі көз жеткізіп отыр. Жаңа 
ақпараттық технолгияның ерекшелігі мұғалімдер мен оқушылардың бірлесіп, 
шығармашылықпен жұмыс істеуіне ықпал етеді. Мектептердің оқу-тəрбие үрдісіне жаңа 
ақпараттық технологияны енгізу арқылы оқу сапасы жақсарып, дамыта оқыту жүзеге 
асырылып, сабақ қарқыны жеделдетіледі. Электрондық оқулық мектеп оқушыларын 
ақпараттық технологияны кіші жастан меңгеруге көмектесіп, оқушылардың өз бетімен 
білімдерін толықтыруларына мүмкіндік береді. Орта білім беру мазмұнының жаңаруына 
байланысты бүгінгі жаңа дəуір, ертеңнің тұтастығын еркін ұстап, озық 
технологиялы  елдермен терезесін тең тұту. 
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