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Біз бүкіл адамзаттың ортақ мүлкіне айналған дәуірде ӛмір сүрудеміз. Бір елде 

жаңалық ашылса, басқа жерде оны тез үйреніп үлгеруде. Біздің міндетіміз - дүние 

жүзіндегі жаңалықтар мен дамуларды назарға ала отырып, одан да жақсысын, тиімдісін 

қолдану. Ӛйткені ғасырымызда барлық салада даму ӛте жылдам жүзеге асуда. Әрине, 

дамудың негізі білімде екенін білуге тиістіміз. Дамыған қай елде болсын, ғылым бірінші 

орынға қойылады. Технологиясы дамып, индустриясы ӛркендеген елдер қол жеткен 

табыстарын оқу-білімінің нәтижесі деп қарайды. 

Еліміздің Президенті «2030 жылға қарай Қазақстан Орталық Азия барысына 

айналады және де ӛзге дамушы елдерге үлгі болады» деген асқақ сезімді алға тарта 

отырып, «Біздің жас мемлекетіміз ӛсіп-жетіліп, кемелденеді, біздің балаларымыз бен 

немерелеріміз онымен бірге ер жетеді. Олар ӛз ұрпағының ӛресі биік, денсаулықтары 

мықты ӛкілдері болады» дейді. Ал ӛз ұрпағының жауапты да жігерлі болып, ӛресі биік 

жеткіншектерді тәрбиелеуде мұғалімнің жаңаша ойлау түрін, педагогикалық іс-әрекетін 

ғылыми тұрғыда  ұйымдастырғанда ғана қол жетеді. Ол үшін оқу үрдісінің мәні мен 

заңдылықтарын жетік білу, жаңа оқу технологиясын жетік білу және қолдану жатады.  

Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алуда. Осы қазіргі білім беру жүйесінің жаңа деңгейге кӛтерілуі 

қоғамның ақпараттану саясатына байланысты. 1997 жылдың 22 қыркүйегінде ҚР 

Президенті бекіткен мемлекеттік ақпараттандыру бағдарламасының бір бағыты – қазіргі 

заманғы технологияны оқыту процесінде пайдалану оқу үрдісінде сабақты тиімді 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұл оқыту процесіне толықтыру мен ӛзгертуді қажет 

етеді.  

Педагогикалық оқыту технологияларын жүйелі пайдалану оқыту мен тәрбиелеу 

процесін тиімді және жемісті ұйымдастыруға тырысудан туындайды. «Технология» -деген 

ұғым тек ӛндірісте ғана емес, қазіргі кезде педагогикалық теория мен практикаға толық 

енді. Технология грек тілінен аударғанда "techne" – ӛнер, шеберлілік, "logos" –оқыту деген 

мағынаны білдіреді. Оқыту технологиясының ӛндіріс технологиясынан ерекшелігі оның 

үнемі жетілдіріліп отырылуында. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тұжырымдамасында біздің республиканың білім жүйесі әлемдік деңгеймен үндеспей 

отырғандығына кӛңіл бӛлініп білім жүйесінің алдына үлкен міндеттер жүктеді. Бұл 

міндеттерді шешу үшін күнделікті ізденіс арқылы ӛзгерістерге батыл жол ашарлық 

идеялар қажет. География пәні мұғалімі білім мен біліктілік комплексін игерумен қатар, 

айналаны кеңістік тұрғысынан қабылдау жүріп жатқан процестер мен құбылыстардың кӛп 

түрлілігі мен жүйелілік сипатын оқушыларға түсіндіре алуы қажет. 

Оқушыға білім, білік дағдыларын беріп қана қоймай, ол тез ӛзгеріп тұратын нарық 

жағдайына бейімделе алатын, түрлі ақпататтарды ӛзі іздеп тауып, оны тиімді пайдалана 

алатындай етіп тәрбиелеу қазіргі заманның маңызды талабы. 

Мұғалімдер съезінде еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның болашағы 

– бүгінгі жастар. Сіздер оларға қалай білім берсеңіздер, Қазақстан сол деңгейде болады» 

деген еді. 

ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. 

Қоғамды ізгілендіру оның білім мен мәдениет жүйесін дамыту процесінде 

ақпараттық техологиялар ӛте маңызды рӛл атқарады. Географиялық заңдылықты меңгеру 

процесі жалпыланған терең білімді қажет ететін күрделілігімен ерекшеленеді. 



Географиялық заңдылықты түсіну үшін оқушыларды салыстыру, сәйкестендіру, себеп 

байланыстарын табу, жалпылау сияқты маңызды тәсілдерді үйрету қажет. Ал, біліктілік 

білім мен үздіксіз байланыста қалыптасады. Білім кӛздері географиялық ақпаратты 

әртүрлі жеткізеді. Географияда картамен және оның мәнін, математикалық негізін, 

шартты белгілерін, ақпаратты жеткізу тәсілдерін анықтау бойынша танысуға кӛп кӛңіл 

бӛлінеді. 

Ақпараттық технология:  

1. Сабақты жүргізуде кӛрнекілікті қамтамасыз етеді; 

2. Техникалық құралдарды кешенді түрде пайдалана отырып, еш қиындықсыз бір 

түрінен екіншісіне ауыса алу мүмкіндігі туады.  

3. Бақылауға қиын не мүлдем келмейтін құбылыстар, нысандар, процестерді 

жан-жақты кӛрсетеді. 

4. Оқу ақпараттарын қысыңқы түрде жеткізу жылдамдық пен ақпарат 

тығыздығы жоғарылай түседі. 

Интерактивті және аудиовизуальді құралдарды географияда –  

1) Табиғат пен қоғам дамуындағы заңдылықтарды кӛрсететін иллюстрацияларды 

талап ететін материалды кӛрсетуде;  

2) Компьютермен ӛз бетінше жұмыс барысында қолдануға болады. 

Қазіргі таңда білім беру кеңістігінде оқытудың интерактивті құралдардың түрлі 

жиынтығы бар: жоғарғы сапалы графиктер, слайдтар, гипермәтін, видеороликтер. Бұл 

құралдар электронды мультимедиалы баспалар атауына ие. Оларды дайындап іске асыру 

үшін компьютерлік бағдарламаны пайдалану тиімді.  

География ғылымы ӛте қызық та күрделі. 

 Жаңа ақпараттық технологияны пайдалану, оқушының шығармашылық 

интеллектуалдық қабілетінің дамуына, ӛз білімін ӛмірге пайдалана білу дағдыларының 

қалыптасуына ықпал етеді.  

Бүгінгі таңда қолданылып жүрген электронды оқулықтың оқушының білім қорымен 

қаруландырып қоймай, танымдық белсенділігін арттыруда алатын орны ерекше екендігі 

сабақ барысында байқалып жүр.  

Мектептерде география пәні бойынша 6–10 сыныптарға арналған мультимедиалық 

кӛрнекілік бар. Бұл материалды қосымша тапсырмаларды, жұмыстарды орындауда 

нәтижелі білімге қол жеткізуге болады. География пәні бойынша карталардың 

жетіспеушілігі, кейбір мемлекеттер туралы мәліметтер немесе табиғат құбылысын табу 

қиындық келтіріп жатады. Міне осы орайда электронды оқулықтың кӛмегін пайдалану 

арқылы және қашықтықтан оқыту арқылы оқушылар ӛз бетінше жаңа фактілер ашып, 

жаңа ұғымдар табады.  

Қазіргі кезде география пәнін оқыту жоспарланған нәтижені бағалау мен 

оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптарға жетуде ақпараттық 

технологияның маңызы зор.  

 

 
Осы бес жақты сипатты мақсат ете отырып, оқушылардың жаңа білімді меңгеруде 

ӛздерін белсенді қатыстырып нәтижелі білімге қол жеткізуге болады. 



Сабақта жалықпай білім алуға ынталандыруға жағдай жасау қажет. Жаңа мазмұнды 

әдістердің бірі – ол ӛмірлік дағды, құзырлылық, бұдан соң «оқушыны оқуға қалай 

үйрету?» деген сұраққа байланысты. Осы ұстаным бойынша оқу үрдісіне жаңалықтарды 

енгізе отырып ізденіс жұмыстарын жүргізгенде оқушы ӛзін жаңалық ашушы ретінде 

сезініп, білімге құштарлығы артады. 

Интерактивті сабақтың мақсаты: нәтижеге бағдарланған білім беру модулінің 

әдіснамалық тұстарына тоқтала отырып оқытуды технологиялық амал арқылы іске 

асыруды ашып кӛрсету. (Жоғарыды кӛрсетілгендей) 

Қазақстанның әлемдік үрдістерге кірігуі, дамыған елдердің стандарттарына деген 

ұмтылысы еліміздің жаңа сапалық деңгейге жылдам ӛту қажеттілігін туындатуда. 

Руханилық пен адамгершілікке негізделген, демократия мен гуманизм ұстанымдарына 

сәйкес, білім беру мен тәрбиелеудің жаңа құндылықтарын ретке келтірудің жолдары 

іздестіріліп, қазіргі білім философиясына сәйкес әлемдік білім кеңістігіне енудің 

қазақстандық үлгісі жасалыну кезінде ақпараттық технологияның орны ерекше. Бұл 

үлгінің тұғыры білімдік үрдістегі барлық құбылыстардың мәні мен білім табиғатын 

қарастыратын білім философиясынан бастау алады. Білім философиясының білім беруді 

ұйымдастыру ұстанымдарының ӛзгеруі оқу үрдісі субьектілерінің ӛзгеруіне әкеледі. 

Мұғалім оқу үрдісін басқара отырып, оқушының ӛзіндік дербес танымдық қызметін 

ұйымдастырады. Ұйымдастырушы, кеңесші «фасилитатор» рӛліне кӛшу мұғалімнің ӛзінің 

сана-сезімін, оқушыларға қатынасын, эмоциялық және ақыл-ой қуатын қайта құруды, ал 

білім алушыдан ӛзін-ӛзі іске қосуды талап етеді. Бұл жерде білімдік үрдіс 

қатынасушылардың бірлескен әрекеті арқылы екеуі де ӛздерін дамытады, бірін-бірі 

жаңалық ашады деген ұстаным жетекші идея атқарады. Мұғалім негізінен оқушыларға 

жүйеленіп ӛңделген оқу материалдарын дайын күйінде ұсынбай, баланы ӛз бетімен 

ізденуге, ӛзіне қажет білімді іздестіруге керекті қасиеттермен қаруландырады. 

     Бұл мұғалімнің оқу үрдісіндегі рӛлінің ӛзгеруі, одан сабақтардың  берілу 

құрылымын, формасын және мазмұнынын қайта қарауды талап етеді. Білім - мәдениеттің 

бӛлігі ретінде тӛрт жақты, яғни құндылық, үрдіс, жүйе, нәтиже  деген сипатқа ие.  

Білім сапасын қамтамасыз ету жолдары: 

-жүйеге кіруді реттеу; 

-берілетін білім мазмұнын мӛлшерлеу; 

-оқыту үрдісін ұйымдастыру; 

-пәндік білім, білік дағдыны жетілдіру. 

Оны шартты түрде жүйеден «шығуды» реттеу дейді. Бұл жолдың ерекшелігі неде 

деген мәселе «Не үшін оқытамыз?» деген сұраққа жауап алудан басталады. Бұл сұраққа 

жауап ретінде алынатын соңғы нәтижелер нақтыланады. Осындай ұстаным бойынша 

ұйымдастырған оқу үрдісінің нәтижесінде оқушылар ӛмірге қажетті ең ауқымды 

дағдыларды, құзырлылықтарды меңгеріп шығады. Бүгінгі күні нәтижеге бағдарланған 

білім беру жағдайында мынандай міндеттерді басшылыққа аламын: 

1. Оқушыға айтылатын материалдар түсінікті, жеңіл болуын; 

2. Сабақты теориялық және практикалық жағын технологиялық процестерді ендіру 

арқылы жүргізу; 

3. Жаңа мазмұн, жаңа әдіс, жаңа қарым-қатынас негізінде білім беру; 

4. Оқыту жеке тұлғаға, оқу процесінде баланың ӛз бетінше ақыл-ойын дамытуға 

кӛмектесу. 

Географиядан мультимедиалық кабинетте электрондық оқулық және қашықтықтан 

оқыту желісін пайдаланып, Топырақтану пәнінен «Қазақстанның топырақ типтері» 

тақырыбын ӛткенде топырақ түрлерін, топырақты тиімді пайдалану жолдары туралы 

мәліметтерді интернеттен алу арқылы және электрондық оқулықтағы тақырып бойынша 

тесттер орындалды. Географияны оқытуда жаңа ақпараттық технологиялар құралдарын 

кешенді қолдану жүйесінде Интернеттің маңызы зор. Интернет ресурстары мен 



мүмкіндіктерін тиімді пайдалану жеке тұлғаны қалыптастыруда ең жаңа құрал ретінде 

қызмет етеді. 

Қорыта келгенде, «адамды бір нәрсені қайталауға үйреткеннен гӛрі, оған жаңалық 

ашуға кӛмектескен жӛн» деп Г.Галилей атқандай оқушылардың танымдық қабілеттерін, 

даму деңгейін жетілдіруде ақпараттық технология ӛз алдына қойған мақсатты ақтап 

шығары айдан анық.  
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