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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Мақалада білім алушыларды  шығармашылықпен айналысуға 
тартудың арнайы əдісі болып табылатын интерактивті ойын - білім беру үдерісіне 
қатысушылардың дамуына жəне өзін-өзі жүзеге асыруына оңтайлы жағдайлар жасайтын 
құралдардың бірі болып табылады. 

Аннотация 
Актуальность. Цель.  В статье говорится о том, что интерактивная игра, являясь 

особым методом вовлечения обучающихся в творческую деятельность, представляет собой 
одно из средств, создающих оптимальные условия для развития и самореализации участников 
учебно-воспитательного процесса. 

Abstract 
Relevance. Goal. The article deals with the interactive game as a special method of the 

involvementof students in creative activity representing one of the means of creating optimal conditions 
forthe development andself-fulfillment of participants of the teaching and educational process. 

 
Түйінді сөздер: интерактивті ойын, оқу үрдісін оңтайландыру, мұғалімнің əдістемелік 

құзыреттілігі. 
Ключевые слова: интерактивная игра, оптимизация учебного процесса, методическая 

компетентность преподавателя. 
Keywords: interactive game, optimization of the educational process, foreign languageteaching, 

methodical teacher’s competence, small group. 
 
Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың 2018 жылы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркəсіптік 

революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты  Жолдауында цифрлы 
технологияларды қолдану арқылы өнеркəсіптерге жаңа индустрияларды енгізу жəне 
дамыту мəселелері көзделеді. Заманауи білім беру  жүйесін цифрландыру үрдісі адамсыз 
технологиялар негізін салып, цифрландыруды енгізуді мақсат етеді. Төртінші 
өнеркəсіптік революция тікелей адами капиталға арқа сүйейтін білімді қажет етеді.  ХХІ 
ғасыр ғылым мен  техника ғасырында жаңа ақпарат толқыны мен цифрландыру  басым 
бөлігіне айнала отырып, қоғамда зияткерлердің жəне шығармашыл тұлғалардың 
əлеуметтік тобының басым болуына жағдай тудырмақ. Компьютерлік технологиялар 
жетістігінің арқасында күллі адамзат баласының ақпарат алмасуы мен жаһандық медиа  
пайда болды. Желілік қауымдастық ретіндегі Интернет бүгінде жастардың білім алу 
көзіне айналып отыр. Бұл дегеніміз жалпы білім беру саласының алдына, соның ішінде 
жаңа формациялы педагог алдына қыруар жаңашылдықтарды енгізіп, жаңа өмір сүру 
кеңістігі - виртуалды кеңістікті игеру талабын, демек цифрландыру талабын қойып отыр 
деген сөз.Елбасы айтқандай, «Оқытудың мазмұндылығы заманауи техникалық тұрғыдан 
қолдау көрсету арқылы үйлесімді түрде толықтырылуға тиіс».Осы  тұрғыдан алғанда 
педагогикалық пəндерді  оқытуда  ойын платформаларын пайдаланудың мəні мен 
маңызы зор. Ойын платформалары  тек білім алушының  білімін тексеру  ретінде ғана 
емес,  оқытушының мүмкіндіктері мен ізденісіне бастар  жол. Барлық ойын 
платформалары  ағылшын тілінде.Сол себепті  педагогикалық пəндерді  оқытуда 
ағылшын  тілін игерудің  маңызы сұранысқа  ие болып  отыр. Тұлғаның  зияткерлік 
əлеуетін  дамыту  мен  мүмкіншіліктерін ескеру,  озық ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар мүмкіншілігін тиімді пайдалана отырып білім беру  бəсекеге  
қабілеттілікті  арттырады.  
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Ойын платформалары айқын қойылған мақсатпен, оған сəйкес педагогикалық 
нəтижесімен, оқу-танымдық бағытпен ерекшеленеді. Ойын арқылы оқыту – кəсіби 
қызметін, адамгершілік қарым-қатынастармен жəне жеке қиындықтармен сабақтас 
мəселелердің шешімін табуға мүмкіндік береді. Оқу үрдісінде ойын технологияларын 
енгізу барысында құндылық бағыттар мен кəсіби қызметтің негіздері қалыптасып, 
əлеуметтік өзара əрекеттесу сəті іске қосылады. Ойын функциялары: үйлесімділік, 
болжамдылық, əлеуметтік түзету(коррекция). Қызықты фактілерді, қосымша 
ақпараттарды өз бетінше іздеуге бағытталған қызметтің белсенді, шығармашылық түрі; 
Жарысу, бəсекелестік, жеңіске жету талабы мен нəтижені жақсартуға деген талпыныс, 
эмоционалды қызмет; Педагогикалық қызметте ойын технологияларын қолдану – 
құзыреттіліктер негіздерін қалыптастырудың жолдары. Мысалы педагог компьютері 
арқылы бір мезетте бір тесті əртүрлі гаджеттермен қатыстыра аласыз. 
Ең маңыздысы білімді тексеруді ыңғайлы қызықты ресурс болып саналады. 
LearningApps.org интерактивті модульдерді қолдану арқылы оқыту мен оқыту үдерісін 
қолдау үшін Web 2.0 бағдарламасы. Қолданыстағы модульдер жаттығу мазмұнын 
тікелей қамтуы мүмкін жəне олар он-лайн режимінде өзгертілуі немесе жасалуы мүмкін. 
Мақсат - бұл бірлескен бірлестік жəне оларды жалпыға қол жетімді ету мүмкіндігі. 
Бүгінгі таңда көптеген компьютерлік мультимедиалық программалар, компьютерлік 
дидактикалық ойындар мен оларды құрудың тəсілдері бар. Мұндай ойындар оқу 
материалдардың есте сақталуы мен ұғынылуына жақсы ықпал етеді. Осындай түрлі 
ойындар оқушы қиялын ғана дамытпай, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын 
арттырады. Оқушы өз мүмкіндіктерін ашып, жаңалыққа, бəсекелестікке ұмтылады.  
Ойын бағдарламаларының сабақ барысында басты мақсаты – білім беруді ойынмен 
ұштастыру. Баланың ойынға белсенді түрде қатысуы оның ұжымдағы басқа да 
əрекеттерін айқындайды. Қазіргі заманғы web-қосымшаларды пайдалануға болады.  

Quizlet – оқу үрдісінде командадағы ойын барысында, оқу материалын тыңдау 
үшін, жеке оқыту, интерактивті сабақ беру үшін пайдалануға болады. қушылардың 
білімін тексеруде, жаңа сөздер мен терминдер үйренуде, ережелерді еске сақтауда 
аталған əдісті қолдану оқушының есте сақтауын жақсартады. 
Бұл сайт-электронды білім тексеру жолы.Оқушы бұл жұмысты мұғалімнің қатысуымен 
немесе өзі жеке үйде де, сыныпта да орындай алады. Жұмысты орындап болған соң, 
дұрыс бұрыстығы тексеріліп, ұпай беріледі.Жұмыстың маңыздылығы:тез арада негізгі 
мəліметтер есте қалады, өз білімін тексереді, уақыт пен жылдамдыққа жұмыс жасайды, 
қызығушылығы артады. Сайттың функциялары:flashcards – карточкалармен түсіндіру, 
learn – классикалық тестке жауап беру. Сынақтың үш түрі бар:классикалық тест, ашық 
тест, дұрыс немесе қате деген жауапты тест. Scatter – сəйкестендіру, Gravity – 
жылдамдыққа ойналатын ойын, үстінен сұрақтар шығып отырады, соларға тез жауап 
беру керек.  

 
 

1-сурет 
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Pub Quiz–викторина  мен ойын санатының бөлігі болып табылатын Puzzle & Word 
Games шағын категорияынан тегін сынақ бағдарламалық жасақтама қосымшасы. 
Қолданба қазіргі уақытта ағылшын тілінде қол жетімді жəне соңғы жаңартылды 2010-
12-01. Бағдарламаны Android жүйесіне орнатуға болады.Pub Quiz (1.01 нұсқасы) файл 
өлшемі 1.05 Мб бар жəне біздің веб-сайтымыздан жүктеуге болады.  

 
 

LearningApps.org – бұл интерактивті модульдердің көмегі арқылы оқу үрдісін 
қолдауға арналған қосымша; 

Aurasma–  мобильдік қосымшасы, жарнамалық мақсатта суреттерді, журнал 
беттерін, жарқағаздарды жəне көпшілік қолданатын объектілерді жандандыруға 
арналған қосымша. Оқу үдісінде студенттерге арналған интерактивті силлабустарды 
табысты құрастыруға мүмкіндік береді.  

Triventy –оқытушы  тестке немесе викторинаны өз компьютерінде жасай алады, ал 
оқушылар өздерінің мобильді құрылғыларына немесе ноутбукке арналған сұрақтарға 
жауап бере алады. 

Socrative – oқу үрдісінде мобилді технологияны қолдану. Socrative сервисі.Ілеспе: 
http://www.socrative.com/Socrative сервисі оқытушыға сабақ барысында студенттердің 
білімін тексеруге мүмкіндік беретін онлайн дауыс беру жүйесі. Socrative қосымшасы 
қолданыста өте қарапайым. Тестілеу немесе статистикалық сауалнама Интернетке 
қосылған кез келген құрылғы арқылы жүзеге асады. Тапсырма студенттерге үш түрлі 
нұсқада беріледі: тест түрінде, дұрыс/дұрыс емес нұсқасы жəне қысқаша жазбаша жауап 
түрінде.Оқытушы əрекеттерінің алгоритмі:1. Жұмысты бастау үшін оқытушыға тіркелу 
қажет, ол үшін t.socrative.com сайтына кіріп логин мен парольді енгізесіз 2. Бірнеше 
сауалнама сұрақтарын құрыңыз. Manage Quizzes батырмасын басыңыз. 3. Жұмысты 
бастамас бұрын студенттерге өз виртуалды бөлмеңіздің нөмірін айтыңыз. Студенттердің 
саны 50-ден аспауы қажет. Студент ресурсқа кіріп оқытушы айтқан нөмірді, аты-жөнін, 
фамилиясын енгізеді.4. Тест қорытындысын Google кестесі түрінде берілген 
интерактивті есеп арқылы немесе Excel файлын электронды поштасынан көре алады. 
Socrative.com ЦББР-да студенттер тестiлеуден өтедi. Ол үшiн ғаламторға қосылған 
гаджеттердi немесе компьютерлердi қолдануға болады(смартфондарда, айфондарда, 
айпадтарда Socrative Student бағдарламасы орнатылуы тиiс). 

Бұл қосымшалары дүние жүзі қолданып келеді. Интерактивті  ойындар тек білім 
алушыларға мотивация беріп  қана қоймай,  əлемдік білім кеңістігіне  шығуға жол ашады. 
Ол үшін өзіміз даярлайтын мамандықтардың білім беру бағдарламаларын төртінші 
өнеркəсіптік революция дəуірі талап етіп отырған құзіреттіліктер мен қабілеттіліктер 
тұрғысынан дер кезінде жаңартып отыруға тиіспіз. 
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