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«ИНФОРМАТИКА-БІЛІМ САПАСЫН
АРТТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛЫ»

БҚО, Ақжайық ауданы «Жайық негізгі  
жалпы білім беретін мектебі» КММ

Информатика пәнінің мұғалімі  
Дюсенова Айнур Ержановна

    «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың 
қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры 

ұстаздардың қолында» Н.Ә.Назарбаев

Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. XXI ғасыр білімділер ғасыры.
Информатика келешек ұрпақтың:
• жан-жақты білім алуына;
• іскер әрі талантты; 
• еркін дамуына жол ашады.

Қоғамның бүгінгі басты бағыттарының бірі  – білім беру үрдісін ақпарантандыру. 
Бұл  бағыт  жаңа  ақпараттық  технологияларды  пайдалану  арқылы  дамыта  оқыту, 
қашықтан  оқыту,  дара  тұлғаға  бағыттап  оқыту  үрдісінің  барлық  деңгейлерінің 
тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді.

Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  заңында  еліміздің  білім  беру 
жүйесінің  басты  міндеттері  атап  көрсетілген.  Соның  бірі-білім  беру  жүйесін 
ақпараттандыру,  оқытудың жаңа технологиясын енгізу,  бүкіләлемдік коммуникация 
желісіне  шығу.  Бүгінгі  күні  оқытудың  ақпараттандыру  үрдісіне  ерекше  көңіл 
бөлінуде.  Оқыту үрдісін ақпараттандыру  – қазіргі қоғамды ақпаратандыру үрдісінің 
бағыты  болып  табылады.  Ал  барлық  арнайы  ақпараттық  құралдары  (ЭЕМ,  аудио, 
бейнефильм,  кино)  қолданатын  технологияларды  тәжірибеде  ақпараттық 
технологиялар  деп  атаймыз.  Алдымен  информатика  саласының  жаңа  ақпараттық 
технологяларға  көшпей  тұрып,  оқу-үрдісінде  білім  беруде  ақпараттандыру  мүмкін 
емес.  Білім берудегі  жаңа ақпараттық технология дегеніміз  -  оқу мен оқу  –тәрбие 
материалдарын үйретуге арналған информатика негізгі құралдарының оқу үрдісіндегі 
рөлі  мен  орны,  мұғалімдермен  оқушылардың  еңбегін  жеңілдету,  оларды 
пайдаланудың түрі мен әдістері туралы ғылыми білімнің жүйесі екені белгілі.

Оқытудағы жаңа ақпараттық технология аса қажетті педагогикалық мәселелердің 
шешімін  табуға,  ой  еңбегін  арттыруға,  оқу  үрдісін  тиімді  басқаруға  негізделген.
Жаңа  ақпараттық  технологияның  білім  саласына  енуі  педагогтарға  оқытудың 
мазмұны,  әдістері  мен  ұйымдастыру  түрлерін  сапалы  түрде  өзгертуге  мүмкіндік 
береді.  Тәуелсіз  еліміздің  рухани  және  экономикалық  өрлеуі,  білім  берудің  қазіргі 
жаңа  құрылымы мен  оқу  – әдістемелік  мазмұнының  өзгеруі  мұғалімнің  өз  кәсіби 
шеберліктерін  шыңдауды,  жаңартуды  талап  етеді.  Білім  беру  саласында  жаңа 
ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы жаңа инновациялық әдістері ретінде 
қашықтан оқыту жүйесі жетекші рөл атқарады.

3



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 07.07.2020 жыл | № K00028 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Компьютер арқылы оқыту мынадай міндеттерді қамтиды:
• Оқушылырдың компьютерлік сауаттылығын ашады;
• Ойлау қабілетін дамытады;
• Ойлау қабілетін дамытады;
• Оқыту тәрбие үрдісіндегі ақпараттың алмасу сипатын айқындайды.

Қолдану тиімділігі:
• Шығармашылық қабілеті дамып, мәдениетінің деңгейі мен ықыласы көтеріледі;
• Оқушылар  бірден  өзінің  әрекеттерінің  нәтижелеріне  сәйкес  талдаулары  мен 

ұсыныстарын бірге көреді; 
•  Оқушының пәнге қызығушылығы артады; 
• Мұғалім оқушыға бағыт беріп отырады; 
• Уақыт үнемделеді; 
• Орташа оқитын оқушылар саны азаяды. 

Білім  беруді  тез  қарқынмен  компьютерлендіру  қажеттілігі  мына 
факторларымен түсіндіріледі:

• Құралдарын қажетті деңгейде пайдалана алатындай жан-жақты дамыған дара 
тұлға ретінде тәрбиелеу.

• Жаппай  комптерлік  сауаттылық  мәселелерін  шешу,  яғни  оқушыларға 
информатика  мен  коммуникациялық  техниканың  құралдарын  пайдалану 
дағдысын қалыптастыру.

• Оқушының шығармашылық қабілетін, эксперименттальді іскерлігін дамыту. 
• Оқу  -  тәрбие  үрдісінің  барлық  деңгейін  жетілдіру,  тиімділігі  мен  сапасын 

жоғарылату  мақсатында  компьютерді  жекелеген  пәндерде  оқыту  құралы 
ретінде пайдаланады.

Информатика  білім  сапасын  арттыруды  негізгі  құралын  меңгеру  үшін 
алдымызға мынадай мақсат қою керек:

• Ақпараттық техниканың жетістіктерін толық пайдаланып, өмірге қажеттіктерін 
пайдалануға жол ашу;

• Шығармашылық еркіндігі мен белсенділігің қалыптастыру
• Оқушының жаңа мүмкіндігін ашу
• Оқушылардың белсенділіктерін арттыру
• Барлық топтар бойынша тәртіп, сыйластық, үйымшылдықты болдыру
• Тақырып бойынша ең негізгіні түсініп, ажырата білу

Сабақ өткізген кезде оқушыларға сапалы білім беру үшін жаңа технологияларды 
пайдалана  отырып,  сонымен  қатар  компьютерді,  интерактивті  тақтақтаны  қолдану 
арқылы білім берсек, оқушылардың қызығушылығы арта түсері анық.

Күтілетін нәтиже:
• Пәнге қызығушылығы қалыптасты;
• Білімді өз бетінше меңгеруге үйренді;
• Өзіндік ой қорыту қабілеті артты;
• Өз беттерімен ізденеді;
• Электрон поштада жұмыс жасау арқылы өздеріне қажеттігін аша біледі;
• Интернет қолдана біледі;
• Тақырып бойынша ең негізгіні түсініп, ажырата біледі
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Қорыта келе айтар болсақ,  ҚР Білім және ғылым министрілігі ұсынған білім беру 
саласындағы  жетістіктер  мен  жоспарлау  туралы  қоғамды  хабардар  ететін  сандық 
баяндаманың еліміздің педагогтеріне арналуы барлығымызға ой салып, жігерлендіре 
түсірді.  Қазіргі  заманда  еліміздің  мектептеріне  тек  қана  жоғары деңгейдегі  маман, 
тәуелсіз Қазақстанның азаматын тәрбиелейтін мұғалім ғана емес, мемлекеттегі болып 
жатқан өзгерістерге сәйкес, жаңаша ойлайтын, инновациялық даярлығы қалыптасқан 
құзіретті мұғалім қажет екендігін түсіндік.

* * * * * * * * * * * * *

Бөлім 9.1А 
Ақпаратпен жұмыс 
жасау
Күні:

Мектеп: Жайық негізгі жалпы білім беретін мектебі
Мұғалім:  Дюсенова Айнур Ержановна

Қатысқандар саны: 7

Сынып: 9 Қатыспағандар саны:1

Сабақ 
тақырыбы

Құжаттармен бірлесіп жұмыс жасау

Сабақта қол 
жеткізілетін 
оқыту 
мақсаттары

9.1.3.1  Интернеттегі қызметтерді пайдалану арқылы(мысалы, 
веб-серверге жүктеу)  құжаттарды құру,  қарау және өңдеуде 
бірлесіп жұмыс жасау

Сабақ 
мақсаттары

Интернетте құжаттарды құру,  қарау және редакциялаудың 
практикалық дағдыларын қалыптастыру

Жетістік 
критейрийлері

Білу және 
түсіну

Google Docs бұлттық қызметінің мүмкіндігін 
біледі

Қолдану Google-да тіркеліп  аккаунт жасай алады
Интернеттегі қызметті пайдалана отырып, 
презентацияны  бірлесіп әзірлей алады
Құжаттарды ортақ пайдалануды тағайындай 
алады

Тіл мақсаттары Оқушылар:
Google арқылы ортақ пайдаланылатын құжатты жасау 
алгоритмін сипаттай алады
Тақырыпқа қатысты лексика және терминология:
сервис, ортақ пайдалану, бұлтты технологиялар, құжаттар
Диалог пен жазу үшін пайдалы тіркестер:
Құжатты өңдеуде ортақ пайдалануды ұйымдастыру үшін ...
Сілтемені бөлісу мүмкіндігін қосу үшін …  қажет.
Белгілі бір пайдаланушыға кіруді қамтамасыз ету үшін ... қажет
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Құндылықтард
ы сіңіру

Ынтымақтастық:
 - Мұғалім мен оқушылар бірге сабақтың мақсатына қол 
жеткізіп, өзара әрекеттесу нәтижелерін талқылайды
Өмір бойы оқыту:
- Мұғалім студенттерге проблемаларды шешуге мүмкіндік 
береді.
- Тақырыптарды, бөлімдерді, оқу жоспарларын зерделеудегі 
сабақтастықты сақтайды.
Өзіңе және басқаларға құрмет:
- Мұғалім мен студенттер бір-біріне өзара көмек пен қолдау 
көрсетеді.

Алдын ала 
білімі

5.1.3.1 ортақ файлдарды өңдеу, жүктеу

Ресурстар Презентация
Интернет
https  ://  bilimland  .  kz  
Практикалық тапсырманы орындауға арналған нұсқаулық

Сабақ барысы

Жоспарланған 
сабақ 

кезеңдері

Сабақта жоспарланған белсенділік Ресурстар

Сабақ басы
5 мин

      Мақсаты:
Жаңа 
ақпаратпен 
жұмыс 
істеуді, 
сабақта 
нәтиже беруді 
талап ету.

1. Оқу мәселесін орнату,  сабақ тақырыбын 
хабарлау
Суреттерде ақпаратты сақтау құралдары 
көрсетілген.  Артығын  анықтаңыз.  Жауапты 
дәлелдеу. Қалғандарды біріктіретін не?
Жауап: артығы - flash жинақтаушысы. 
Қалғандары - бұлтты сақтаудың сервистік 
қызметі.
I. Сабақтың тақырыбын жариялау.
 «Құжаттармен  бірлесіп  жұмыс  жасау»  сабақ 
тақырыбын тұжырымдау
Сабақ мақсаттарын талқылау.
  Оқушылар сабақ мақсаттарын тұжырымдайды.
Оқушылар  сұраққа  жауап  беру  үшін  әрекеттер 
жоспарын  жасауы  керек.  Оқушылар  өз  пікірін 
білдірді. Мұғалім немесе таңдалған оқушы іріктеу 
үдерісін басқара алады, ал мұғалім бұл жағдайда 
өз пікірін білдіруі мүмкін.

Презентация
Слайд 2
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-  Ойлану  және  ойларыңызды  білдіру  үшін  2-3 
минут беріледі;
- Барлық жауаптар тақтаға жазылады;
- Тақтаға жазылған ақпарат талқыланады;
- ең оңтайлы шешімдер бірге таңдалады.
Сабақтың  соңында   осы  жазбаға  оралып, 
оқушыларға сабақта не істей алатындығын талдап 
қана  қоймай,  мақсаттарға  қол  жеткізгендерін 
көрсету керек

Сабақ ортасы
30 мин

III. Жаңа ақпаратты түсіндіру
 Видеоны қараңыз. Сұрақтарға жауап беріңіз.
https  ://  bilimland  .  kz  

Талқылауға арналған сұрақтар:
- Бұлтты технолония деген не? Ол не үшін 
қолданылады?
- Бұлтты технологияларлың артықшылығы мен 
кемшіліктері қандай?
- Бұлтты сервистердің түрлерін атаңыз.
-  «бұлтты есептеулер» деген не?

Сергіту уақыты
Google-құжаттарымен жұмыс жасауды көрсету

IV. Практикалық жұмыс
(Г) Презентация құрастыруда бірігіп жұмыс жасау
Тапсырма  дескриптерлерін  талқылау  және 
қосымша пунктерді еңгізу
Дескриптолар:
- Өңдеуге болатын презентация құрастырылды;
-  топ  қатысушыларына  құжатты  ашатын 
сілтеме жіберілді;
- презентация слайдтарында сурет пен фотолар  
бар;
-  мәтін  бір  стильде  пішімделген  (өлшем,  
гарнитура, начертание, түзету).

https  ://  bilimla
nd  .  kz  /  ru  /  cour
ses  /  education
-
movies  /  ucheb
nye  -
filmy  /  informa
tika  /  lesson  /  ch
to  -  takoe  -
oblachnaya  -
tekhnologiya

Интерактивт
і тақта

Практикалы
қ жұмыс.doc

Сабақ соңы
5 мин

(К) «мен не білгім келеді?»
Оқушылар келесі сұрақтарға жауап береді.
1. Мен … білгім келеді?
2. Мен өзімнен … қалай екенін сұраймын?

Презентация
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3. Мен … туралы ойлаймын?
4. Мені неғұрлым қызықтыратын нәрсе ... ?

Дифференциация –
Сіз қандай әдіспен

көбірек қолдау
көрсетуді

жоспарлайсыз?
Дарынды оқушылар

алдына қандай
мақсаттар қоюды

жоспарлайсыз?

Бағалау – 
оқушылардың

материалды ұғыну 
деңгейін

қалай тексеруді
жоспарлайсыз?

Денсаулық және техника 
қауіпсіздігін сақтау

Дифференциация тапсырма
түрін таңдауда, нақты
оқушыдан күтілген 
нәтижеде,
оқушыға жеке қолдау
көрсетуде, оқыту
материалдары мен 
ресурстарын
оқушылардың жеке
қабілеттерін ескере 
отырып
таңдауда болуы мүмкін 
(Гаднер
бойынша көптеген 
интеллектер
теориясы).
Дифференциация сабақтың 
кез
келген кезеңінде уақытты
ұтымды пайдалану есебімен
болуы мүмкін. .

Бағалау  әр  оқушының 
орындаған 
тапсырмалары 
бойынша жүргізіледі.

Денсаулық  сақтайтын 
технология..
Шынықтыру  минөттері  
мен  белсенді  әрекеттер 
түрлері.
Сабақ  басында 
қарастырылған  оқытудың 
белсенді әдістері.
Осы  сабақта 
қолданылатын  Қауіпсіздік  
техникасы Ережесінің
бөлімдері .

 Тәртіпті,  тазалықты,  
техника  қауіпсіздігі  
ережесін сақтау;

 Мұғалімнің  ұсынысымен  
жұмыс  орнына  жайғасу  
және өз
еркімен ауыстырмау;
 Мұғалім айқындап берген  

қызмет  түрімен  ғана  
айналысу;

 Экранның  ортасынан  
оқушының  көзіне  дейінгі  
қашықтық
60  см.  төмен  болмауы 
керек. 
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Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаты/оқыту мақсаты 
шынайы
болды ма?
Барлық оқушылар оқыту мақсатына 
жетті ме?
Егер жоқ болса, неге?
Сабақта дифференциация дұрыс 
жүргізілді ме?
Сабақтың уақытша кезеңдері 
көтерілді ме?
Сабақ жоспарынан қандай 
ауытқулар болды және неге?

Бұл бөлімді оқушылардың сабақ 
барысында үйренгендерін бағалау
үшін пайдаланатын әдістерін жазу 
үшін пайдаланыңыз.

Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспекті жақсы өтті (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысы жақсартуға не мүмкіндік берер еді (оқыту туралы да, оқу 
туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып туралы, олардың жетістіктері туралы не 
анықтадым/келесі сабақтарда неге көңіл бөлу
керек, жеке оқушылардың қиыншылықтары?




