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Кіріспе. 

 

Зерттеудің өзектілігі: Мектептегі "Информатика" пәнінің пәндік 

ерекшелігін ескере отырып, алгоритмдік ойлауды дамытуға және мобильді 

технологияларды қолдана отырып бағдарламалық өнімдерді әзірлеудің 

негізгі дағдыларын қалыптастыруға бағытталған оқыту әдістерін ұсыну.  

Зерттеудің мақсаты: Оқыту әдістері мен дидактикалық міндеттердің 

алуан түрлілігіне сүйене отырып, оларды жүйелеудің орындылығы, нақты 

оқу процесінде оқыту әдістері мен тестілеу жүйесін құру принциптерін 

әзірлеу туралы қорытынды жасау. 

Зерттеу әдісі: Оқу процесінде мобильді құрылғыларды қолданудың 

мүмкін міндеттері мен бағыттарын қарастыру. Мобильді оқыту әдістеріне 

талдау жасау. Мобильді технологиялар негізінде жүзеге асатын әдістерге 

түсініктеме бер. 

Зерттеу нысаны: Мобильді қосымшалар жасауға арналған Іbuildapp 

сайты қолданылады. 

Практикалық маңыздылығы: Аудиториялық және аудиториядан тыс 

жұмыстарда білім алушылардың бірлескен қызметін ұйымдастыру үшін 

бұлтты технологияларды пайдалану ұсынылады, оқытушыға мобильді 

технологияларды оқыту процесінде тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.  

Мобильді технологиялар-бұл ұялы байланыс үшін қолданылатын 

технологиялар. Соңғы бірнеше жылда мобильді технологиялар қарқынды 

дамыды. Осы мыңжылдықтың басынан бастап стандартты мобильді құрылғы 

қарапайым екі жақты пейджерден ұялы телефонға, GPS навигациялық 

құрылғысына, кіріктірілген веб-шолғышқа және жедел хабар алмасу 

клиентіне және портативті ойын консоліне айналды. Көптеген сарапшылар 

компьютерлік технологияның болашағы сымсыз желілерді қолдана отырып, 

мобильді есептеулерде жатыр деп санайды. Планшеттік компьютерлердің 

көмегімен мобильді есептеу барған сайын танымал бола бастады. 

Планшеттер 3G және 4G желілерінде қол жетімді.мобильді технологиялар 

әртүрлі аспектілерде әр түрлі мағынаға ие, негізінен ақпараттық 

технологиялардағы мобильді технологиялар және баскетбол 

технологияларындағы мобильді технологиялар, негізінен сымсыз 

құрылғылардың сымсыз технологиясына негізделген (соның ішінде 

ноутбуктер, планшеттер, ұялы телефондар және т. б.). Жабдықтың 

ақпараттық технологияларын интеграциялау.  

Мектептегі "Информатика" пәнінің маңызды салаларының бірі 

бағдарламалық өнімдермен жұмыс істеу дағдыларын дамыту болып 

табылады. Бұл жағдайда мобильді құрылғыларды пайдалану нұсқаулық 

терезелері мен зерттелетін компьютерлік қолданба арасында ауысу кезінде 

пайда болатын эмоционалды шиеленісті азайтып қана қоймайды, сонымен 
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қатар әртүрлі мазмұнды қолдануды кеңейтеді (мысалы, мәтіндік 

нұсқаулардың орнына – бейне оқулықтарды пайдалану). 

Заманауи ақпараттық технологиялар, соның ішінде мобильді және 

бұлтты технологиялар оқу процесіне қатысушылар арасындағы өзара іс-

қимылды ұйымдастыру бойынша жаңа мүмкіндіктер ұсынады. Осылайша, 

мобильді технологиялар оқыту әдістеріне әсер етеді, өйткені олар мұғалімнің 

де, оқушының да іс-әрекетін ұйымдастырудың жаңа құралдарын ұсынады, 

оқушының мақсатқа жету механизмін өзгертеді. Технологиялық негіз оқыту 

әдісін жүзеге асыруға әсер етеді, сәйкесінше оқыту әдісін сипаттау келесі 

компоненттерді сипаттауды білдіреді: 

- дидактикалық мақсат; 

- технологиялық негіз; 

- педагогтың іс-қимыл тәртібі; 

- білім алушының іс-әрекет тәртібі; 

- мақсатқа жету критерийі. 
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1. МОБИЛЬДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ 

ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ МІНДЕТТЕРІ 

 

1.1.  Мобильді технологиялардың информатиканы оқытудағы 

міндеттері мен мүмкіндіктері 

 

Мобильді технологиялар мен бұлтты технологиялар адам қызметінің 

барлық салаларына енеді. Дербес мобильді құрылғылардың көмегімен 

интернет желісіне қосылу модулінің болуына байланысты ақпаратқа қол 

жеткізудің жеделдігі едәуір артады, ал олардың функционалдығы кейде 

кіріктірілген фото және бейне камералар, микрофон, көлбеу сенсор, 

геолокация құралдары және басқалардың арқасында стационарлық 

компьютерлердің мүмкіндіктерінен асып түседі. Қоғамда ақпаратқа қол 

жеткізу "білу маңызды" дегеннен "болу маңызды" дегенге басымдық 

өзгереді. Дегенмен, мектепте ақпаратпен жұмыс істеудің орнына "есте 

сақтауды үйрету" әлі де әдетке айналған. Сонымен қатар, мобильді 

құрылғылар шағын өлшемдер мен жоғары функционалдылық арқылы 

ақпаратқа қол жеткізудің ең ыңғайлы құралы болып табылады. Осылайша, 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың, атап айтқанда мобильді 

және бұлтты технологиялардың даму тенденцияларын ескере отырып, 

информатиканы оқыту мәселесі өзекті болып отыр. 

Шетелдік және отандық тәжірибе негізінде информатика сабақтарында, 

соның ішінде электрондық поштаны, мобильді сауалнама және бақылау 

жүйелерін, микроблогты, толықтырылған шындықты, басқа технологиялар 

мен қызметтерді пайдалану кезінде мобильді технологияларды қолданудың 

орындылығы талданды. Мобильді құрылғылардың стационарлық 

компьютерлерге қарағанда ерекшеліктері мен артықшылықтарына сүйене 

отырып, оларды информатиканы оқытуда қолданудың басқа нұсқалары 

ұсынылды: мобильді құрылғыны екінші экран ретінде пайдалану мобильді 

құрылғы практикалық жұмыстарды орындау құралы ретінде; мобильді 

құрылғы оқу материалын еске салу және қайталау құралы ретінде. Қазіргі 

уақытта информатика сабақтарында мобильді құрылғыларды қолданудың 

теориялық тәсілдері нашар дамығандықтан және олардың қазіргі адам 

өміріндегі маңызы мен рөлі артып келе жатқандықтан, мобильді 

технологиялар негізінде оқыту әдістерін анықтау және дамыту мәселесі 

өзекті болып отыр.Б.Е. Стариченконың кез-келген ақпараттық білім беру 

технологияларын, соның ішінде мобильді технологияларды қолдану олардың 

дидактикалық орындылығымен анықталады деген пікірімен келісе отырып 
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[16], оқу процесінде мобильді құрылғыларды қолданудың мүмкін міндеттері 

мен бағыттарын қарастырады. 

1)Оқу материалын ұсыну нысандарын кеңейту және көрнекілікті 

арттыру міндеті 

Оқу материалын ұсынудың заманауи және перспективалық 

формаларының бірі-толықтырылған шындық. Толықтырылған шындық 

технологиясын оқыту құралы ретінде пайдалануды қарастыра отырып, 

зерттеушілер бұл "студенттерге қоршаған әлемді жаңа көзқараспен қарауға 

және олармен байланысты контексте нақты мәселелерді шешуге мүмкіндік 

береді" деп атап өтті [18]. Смартфондардың технологиялары мен техникалық 

мүмкіндіктерінің дамуына қарамастан, оқуда кеңейтілген шындық 

қосымшаларын қолдану бірнеше себептерге байланысты қиын [12]:  

 - когнитивті шамадан тыс жүктеме (зерттеуге сәйкес [15],оқушылар 

көбінесе оқу іс-әрекетінің күрделілігімен шамадан тыс жүктеледі); 

 - мектептегі оқыту жүйесі толықтырылған шындыққа сәйкес келмейді; 

білім алушылардың жетістіктерін бағалау жүйесі күрделі; 

- мобильді қосымшаларды қолданудың тиімділігі мұғалімнің 

шеберлігіне байланысты [5]; 

- техникалық мәселелер [3]. 

Осылайша, толықтырылған шындық құралдарын тиімді пайдалану 

үшін мұғалімнен айтарлықтай еңбек шығындарын талап етпейтін, кез-келген 

заманауи мобильді құрылғыларда қарапайым және қол жетімді болатын 

материалдарды ұсынудың осындай әдісін жасау қажет. 

Мобильді құрылғылардың бір ерекшелігі - олардың әртүрлі мазмұнды 

(фотосуреттер, анимациялар, бейне және аудио файлдар, мәтін) ойнату 

мүмкіндігі, 3D суреттері және т.б., бұл курстың оқу материалын беру 

тәсілдерін әртараптандыруға мүмкіндік береді. 

Осылайша, мобильді құрылғылар мұғалімге оқу мазмұнын ұсынуға, 

оны орналастыруға және таратуға жаңа мүмкіндіктер ашады. 

2)Оқытудың ойын түрін ұйымдастыру міндеті 

Ойын технологиясы және оқу процесінің "геймификациясы" мобильді 

құрылғыларды техникалық платформа ретінде пайдалану арқылы дамудың 

жаңа жолдарын табады. Оқытудың осы форматын қолдану сценарийлері 

мұғалімнің тікелей ойынға қосылуымен де сипатталады [10], сонымен қатар 

мұғалім мен оқушылардың дербестігі [1]. Мобильді құрылғыларды 

пайдалана отырып, оқытудың ойын түрін қосу мотивацияны арттыру арқылы 

[13] жоғары білім беру нәтижелеріне қол жеткізуге ықпал етуі мүмкін [4]. 
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Жасөспірімдердің бос уақыттағы қажеттіліктері мен қалауларын 

зерттеу квест компьютерлік және интернет ойындарының ең танымал 

жанрларының бірі екенін көрсетті [6]. 

Квест (ағылш. quest-іздеу) - бұл ойыншыдан сюжетті алға жылжыту 

үшін ақыл-ой мәселелерін шешуді талап ететін ойын жанры. Шындық 

дәрежесі бойынша квесттер нақты және виртуалды болып бөлінеді. Квест 

қатысушылары ойын әрекетінің осы түрінің тартымды жағы ретінде 

логиканың, зейіннің, интеллекттің дамуына ықпал ететіндігін атап өтеді [18]. 

Білім алушылардың оқу мотивациясын арттыру және Топтық зерттеу 

қызметін ұйымдастыру үшін веб-квесттерді оларды келесідей анықтау жиі 

қолданылады: 

- білім алушылар өзара әрекеттесетін ақпараттың бір бөлігі немесе 

барлығы интернет ресурстарынан алынған кезде қажеттілікке бағытталған 

қызмет [16]; 

- рөлдік ойын элементтері бар проблемалық тапсырма, оны орындау 

үшін интернеттің ақпараттық ресурстары қолданылады [2]; 

- Веб-жоба, оқушы жұмыс істейтін ақпараттың бір бөлігі немесе 

барлығы әртүрлі веб-сайттарда болуы мүмкін [3]. 

Зерттеушілер тапсырманың негізгі элементі тапсырманы орындау үшін 

қажет және таңдалатын ресурстарға сілтемелер тізімі екенін атап өтті 

алдын ала оқытушы [17]. Квестпен жұмыс істеу ұзақтығы бойынша 

қысқа және ұзақ мерзімді, ал квест түріне қарамастан, оның белгілі бір 

құрылымы бар [4]: 

 Кіріспе. Бұл кезеңде студенттер квест барысында не үйрететінін және 

не істейтінін түсінуі керек. Мұғалім оқушыларды қызықтыратын белгілі бір 

тақырып бойынша сценарийді, оқиғаны немесе тапсырманы ұсынады. 

 Тапсырма. Бұл кез-келген тапсырманың негізгі кезеңі. Мұғалім 

сұрақтар мен ішкі сұрақтарды қамтитын тақырып бойынша жұмыс істеу үшін 

алдын ала әзірленген тапсырманы ұсынады. Тапсырма шынайы, орындалуы 

керек және негізгі оқу тақырыбын ашуға ықпал етуі керек. Ішкі тапсырмалар 

негізгі тапсырмадан қарапайым болуы керек және оның жеке аспектілеріне 

қатысты болуы керек. 

 Процесс. Оқушылар тапсырманы орындау бойынша нұсқаулық алады 

және оны ұсынылған кезеңдер бойынша орындайды. 

 Ресурстар. Оқушылар тақырып бойынша тапсырманы орындау үшін 

мұғалім ұсынған Интернет желісіндегі сайттардың мекен-жайларын алады. 

 Өнімділікті бағалау. Бұл кезеңде студенттер өздерінің жұмыс 

нәтижелерін бағалауға, оларды сыныптастарының жұмыс нәтижелерімен 
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салыстыруға мүмкіндік алады. Мұғалім оқушылардың жұмысы туралы өз 

пікірлерін айтады. 

 Қорытынды. Бұл кезең студенттердің нәтижені жұмыстың басында 

берілген мақсатпен салыстыруы үшін қажет. Сондай-ақ, осы кезеңде 

оқушылардың алған білімдері мен дағдыларын қызметтің басқа салаларында 

пайдалану мүмкіндігі туралы хабардар болуы қажет [11]. 

Ұсынылған анықтамалар мен веб-квест құрылымы веб-

технологиялардың қалай қолданылатынын түсіндіреді, бірақ квест ойын 

жанры ретінде ашылмаған күйінде қалады. 

Біріншіден, ойын әрекеті, әдетте, негізгі сюжеттің байланысы ретінде 

қызықты, ерекше, ерекше идеяның болуын болжайды. Алайда, жоғарыда 

қарастырылған білім беру веб-квестінің құрылымында кіріспе кезеңіндегі 

мотивация деңгейі мұғалімнің шеберлігіне байланысты, өйткені оның рөлі 

студенттерге тақырып немесе тапсырма ұсыну болып табылады. Екіншіден, 

квест ойын жанры ретінде оқиғалардың көп векторлығын болжайды, ал 

мақсаттарға жетудің сызықтық (қадамдық) алгоритмі ұсынылады. 

Үшіншіден, ойындарда ойыншыны ынталандыру жүйесі бар, ал білім 

алушылардың жұмыс нәтижелерін салыстыру және оларды мұғалімнің 

бағалауы мұндай құрал емес. Осыған сүйене отырып, веб-квесттің 

ұсынылған анықтамалары білім алушылардың Интернет желісі мен веб-

ресурстар технологиялары арқылы оқу тақырыптары бойынша бірлесіп 

немесе жеке орындайтын "веб-жоба" ұғымын ашады және нақтылайды. 

Осылайша, оқытудың ойын түрін жүзеге асыру үшін пәндік 

компонентке қарамастан ойын жағдайын модельдеуге мүмкіндік беретін 

Қызметтерді пайдалану қажет, бұл мұғалімге сюжетке емес, ойынның 

мазмұнына назар аударуға мүмкіндік береді. 

 

1.2.  Мобильді технологияларға бейімделген оқу мазмұнын әзірлеу   

міндеттері 

 

Мектептегі "Информатика" пәнінің маңызды салаларының бірі 

бағдарламалық өнімдермен жұмыс істеу дағдыларын дамыту болып 

табылады. Бұл жағдайда мобильді құрылғыларды пайдалану нұсқаулық 

терезелері мен зерттелетін компьютерлік қолданба арасында ауысу кезінде 

пайда болатын эмоционалды шиеленісті азайтып қана қоймайды, сонымен 

қатар әртүрлі мазмұнды қолдануды кеңейтеді (мысалы, мәтіндік 

нұсқаулардың орнына – бейне оқулықтарды пайдалану). Мәселен, мысалы, 

бейне касталар, скринкасттар технологиялары оқу материалын ұсыну 

тәсілдерін әртараптандыруға және бірқатар дидактикалық артықшылықтарды 
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ұсына отырып, бағдарламалық құралдар мен қосымшаларды жаңа формада 

игеру процесін ұйымдастыруға мүмкіндік береді [14]. 

Осылайша, мобильді құрылғыларға бейімделген оқу мазмұнын әзірлеу 

және тиісті оқыту әдісін таңдау міндеті туындайды. 

Сауалнама және тестілеу жүйесін ұйымдастыру міндеті. Сыныпта 

мобильді сауалнама жүйелерін пайдалану тәжірибесін сипаттайтын шетелдік 

зерттеулер тыйым салу шараларын қолданудың орнына білім алушылардың 

смартфондарының мүмкіндіктерін пайдалануға шақырады [11]. Мобильді 

сауалнама жүйелерін пайдаланудың артықшылықтарына мыналар жатады 

[8]: 

– сыныптағы интерактивтіліктің жоғарылауы (оқушылар оқу процесіне 

Мұқият болады, олардың қатысуы артады, өзара әрекеттесу және кері 

байланыс ұйымдастырылады); 

- мұндай жүйені сыныпта қолдану-оқушылар үшін ерекше және 

қызықты тәжірибе; 

- анонимді дауыс беру мүмкіндігі; 

- пайдаланудың қарапайымдылығы; 

- мобильді сауалнама жүйесін пайдалану оқу процесіне заманауи 

техникалық компонентті енгізеді; 

- оқытушы білім алушылардың оқу материалын түсіну деңгейін 

уақтылы тіркеуге мүмкіндік алады, бұл сабақ барысын түзетуге мүмкіндік 

береді. 

Мобильді сауалнама жүйелерін сынақтан өткізу кезінде зерттеушілер 

оларды оқытуда қолданудың бірқатар кемшіліктерін анықтады, бұл [7]: 

- техникалық ақау болуы мүмкін; 

- ашық сұрақтар жоқ (әрқашан жауап нұсқалары бар); 

- кейбір оқушылар сауалнаманы байыпты қабылдамайды; 

- ұялы телефонды пайдалану білім алушының назарын аударуы мүмкін; 

- мобильді құрылғыларды қолдана отырып дауыс беру сабақта уақытты 

қажет етеді. 

Мобильді сауалнаманы ұйымдастырудың тағы бір тәсілі-мұғалімнің 

смартфонының оқушылардың жеке карталарын оқу мүмкіндіктерін 

пайдалану. Бұл жағдайда студенттерде смартфондар мен интернеттің болуы 

міндетті шарт емес. Мұғалімнің өзі карталарды қалыптастырып, оларды өз 

сыныптарына тағайындай алады. Мұндай сауалнама жүйесін практикалық 

қолдану тәжірибесі мектептің техникалық жабдықталуының жеткіліксіздігі 

жағдайында бұл тәсілдің бірқатар артықшылықтары бар екенін көрсетті [8]. 
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Осылайша, сауалнаманы немесе тестілеуді сәтті ұйымдастыру үшін ең 

ыңғайлы және тиімді қызметті таңдау, тиісті мазмұнды дайындау және 

оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру қажет. 

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздерін оқыту міндеті. Мобильді 

құрылғы негізінен ноутбук болып табылады, кейде мектеп компьютерлерінің 

мүмкіндіктерінен асып түседі, сондықтан информатика сабақтарында 

мобильді құрылғыларды практикалық жұмыстарды орындау құралы ретінде 

қолдануға болады (мысалы, Интернет желісіне, ақпаратты беру және іздеу 

технологияларына қатысты тақырыптарды зерттеу кезінде). 

Зерттеушілер бүгінгі таңда информатика пәнінің мұғалімі 

оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастырудың ерекше 

мүмкіндіктеріне ие бағдарламалауды үйрену процесі, ең алдымен, 

қолданылатын бағдарламалық құралдардың кең ауқымының арқасында 

зерттеді. Мәселен, информатика сабақтарында мұғалімдер бағдарламалауды 

үйрену кезінде "жұмыс үстелі" қосымшаларын жасауға бағытталған 

визуалды бағдарламалау орталарын (Scratch, Kodu, Alice және т.б.) белсенді 

қолданады, бұл, әрине, мектеп оқушыларының үлкен қызығушылығын 

тудырады, бірақ оны толығымен қанағаттандырмайды. Мұны 

компьютерлерден басқа студенттер мобильді құрылғыларды көбірек 

қолданатындығымен түсіндіруге болады" [7]. Сонымен қатар, бағдарламалық 

өнімдерді және Алгоритмдеу негіздерін игеруге байланысты курс 

тақырыптарының логикалық байланысы мен сабақтастығын қамтамасыз 

ететін осындай әдістемелік тәсілдерді қолдану орынды болып көрінеді [15]. 

Осылайша, оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру үшін 

мобильді құрылғыларды мақсатты платформалар ретінде қолдануға болатын 

бағдарламалауды оқыту әдісін қолдану қажет (дербес компьютерлермен 

бірге). 

Бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын дамыту 

міндеті. Мектептегі информатика курсының маңызды компоненттерінің бірі-

әртүрлі бағдарламалық өнімдермен және ақпараттық жүйелермен жұмыс 

істеу дағдыларын дамыту. Мектептегі информатика курсында дәстүрлі түрде 

компьютерлік зертханалық практикумдар мобильді құрылғылардың кең 

таралуына қарамастан, мобильді қосымшаларда жұмыс істеумен 

салыстырғанда айтарлықтай үлеске ие. 

Осылайша, мобильді құрылғыларға негізделген бағдарламалық 

құралдармен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға бағытталған оқыту 

әдістерінің жүйесін құрған жөн. 

Жобалау қызметін ұйымдастыру міндеті.Мобильді құрылғылар, бір 

жағынан, "Информатика" пәнін оқу пәндері болып табылады, ал екінші 
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жағынан, білім алушылардың ғылыми – зерттеу жобаларында жұмыс істеу 

кезінде мақсатты платформалар ретінде әрекет етеді. Қазіргі қоғамда 

мобильді технологиялар мен құрылғылардың белсенді таралуы олар үшін 

бағдарламалық өнімдерді әзірлеудің өзектілігін көрсетеді. Ал білім 

алушылардың өз смартфондарының болуы өз құрылғысы үшін жаңа 

бағдарламаларды әзірлеуге ішкі қызығушылық пен жеке мотивацияны 

арттыруға ықпал етеді. 

Осылайша, мобильді платформаларға арналған қосымшаларды әзірлеу 

шеңберіндегі жобалау қызметі жұмыстың перспективалық бағытына 

айналуда. 

Білім алушылардың өзіндік және топтық жұмысын ұйымдастыру 

міндеті. Студенттердің өзіндік жұмысы аясында мобильді құрылғыларды 

пайдалану әртүрлі ақпаратпен жұмыс істеудің кең мүмкіндіктерін ұсынады. 

Смартфон көп жағдайда геолокация модулін, фото және бейнекамераны, 

микрофонды және аудиодинамиканы қамтиды, сондай-ақ әртүрлі ақпарат 

түрлерімен жұмыс істеудің кіріктірілген құралдарына ие болғандықтан, 

студенттердің алдында мобильді құрылғыны өз бетінше жұмыс жасау кезінде 

(аудиториялық және аудиториядан тыс) құрал ретінде пайдаланудың кең 

мүмкіндіктері ашылады. Бұлтты технологиялардың арқасында оқу 

міндеттерін шешу барысында смартфон да білім алушылар тобы мен мұғалім 

арасындағы байланыс құралы бола алады. 

Мектептердің жеткіліксіз жабдықталуы жағдайында немесе білім 

алушылардың дербес компьютерлерінің болмауына байланысты мобильді 

құрылғы дәл осындай мүмкіндіктерді ұсынады, өйткені ол миниатюралық 

компьютер болып табылады. Осылайша, "Информатика" пәні бойынша 

практикалық және өзіндік жұмыстарды орындау көбінесе стационарлық 

дербес компьютердің көмегімен де, мобильді құрылғылардың көмегімен де 

ұйымдастырылуы мүмкін. 

Осылайша, білім алушылардың өзіндік жұмысына бағытталған оқыту 

әдістерін іске асыру кезінде мобильді құрылғылардың коммуникациялық 

мүмкіндіктерін пайдалану қажет. Аталған дидактикалық міндеттерді тиісті 

оқыту әдістерінің көмегімен шешуге болады, олардың сипаттамасына 

толығырақ тоқталайық. 
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2.  МОБИЛЬДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ   ИНФОРМАТИКАНЫ 

ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 

 

2.1.   Мобильді викторина әдісі  

 

Оқыту білім алушы мен білім алушылардың өзара іс-қимыл процесі 

ретінде білім мазмұнына енгізілген жинақталған білім, тәжірибе мен қызмет 

тәсілдерінің жиынтығын беруді, сондай-ақ жеке тұлғаны дараландыру мен 

әлеуметтендіруді дамытуды мақсат етеді. Оқытудың мақсаттары мен 

міндеттеріне, сондай-ақ білім алушылардың білімді игерудегі оқу 

мүмкіндіктеріне сүйене отырып, зерттеушілер "оқыту әдісі"ұғымын 

анықтаудың әртүрлі нұсқаларын ұсынды. Ю.К.Бабанскийдің еңбектерінде 

келтірілген анықтамаларды жалпылау [1], 

И. Я. Лернер [9], М.И.Махмутова [10], М.Н.Скаткина [4] оқыту әдісінің 

келесі компоненттік құрамын бөліп көрсетуге мүмкіндік береді: 

- әдісті қолдану мақсаты; 

- қолдану шарттары; 

- мұғалімнің қызметі; 

- оқушының қызметі; 

- нәтижені бақылау тәсілі және оған қол жеткізу критерийі. 

Заманауи ақпараттық технологиялар, соның ішінде мобильді және 

бұлтты технологиялар оқу процесіне қатысушылар арасындағы өзара іс-

қимылды ұйымдастыру бойынша жаңа мүмкіндіктер ұсынады. Осылайша, 

мобильді технологиялар оқыту әдістеріне әсер етеді, өйткені олар мұғалімнің 

де, оқушының да іс-әрекетін ұйымдастырудың жаңа құралдарын ұсынады, 

оқушының мақсатқа жету механизмін өзгертеді. Технологиялық негіз оқыту 

әдісін жүзеге асыруға әсер етеді, сәйкесінше оқыту әдісін сипаттау келесі 

компоненттерді сипаттауды білдіреді: 

- дидактикалық мақсат; 

- технологиялық негіз; 

- педагогтың іс-қимыл тәртібі; 

- білім алушының іс-әрекет тәртібі; 

- мақсатқа жету критерийі. 

Бұдан әрі қарастырылатын мобильді технологияларға негізделген 

оқыту әдістерінің көпшілігі тек информатика сабақтарында ғана қолданыла 

алмайды. Алайда, мектеп курсындағы" Информатика және АКТ " пәнінің 

пәндік ерекшелігі мұғалімнің алдына бірқатар шешілетін дидактикалық 

міндеттер қояды. Шешілетін дидактикалық мәселелерге байланысты 
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Мобильді технологияларға негізделген оқыту әдістерін қарастырыңыз (1-

кесте). 

Кесте 1. Мобильді технологияларға негізделген оқыту әдістерінің 

дидактикалық міндеттермен байланысы 

Дидактикалық тапсырма Оқыту әдісі 

Оқытудың ойын түрін 

ұйымдастыру міндеті 

Мобильді викторина әдісі 

Білім беру QR-квест әдісі 

Веб-квест әдісі 

Бағдарламалық өнімдермен 

жұмыс істеу жөніндегі 

нұсқаулықтардың 

көрнекілігі мен 

интерактивтілігін арттыру 

міндеті 

Подкаст, скринкаст әдісі 

Интерактивті бейне әдісі 

Сауалнама және тестілеу 

жүйесін ұйымдастыру 

міндеті 

мобильді сауалнама және дауыс беру 

әдістері 

мобильді викторина әдісі 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негіздерін 

оқыту міндеті 

визуалды бағдарламалау әдісі 

Бағдарламалық 

құралдармен жұмыс істеу 

дағдыларын дамыту міндеті 

подкаст, скринкаст әдісі 

интерактивті бейне әдісі 

Жобалау қызметін 

ұйымдастыру міндеті 

визуалды бағдарламалау әдісі 

жоба әдісі 

бұлтты зерттеу әдісі 

Білім алушылардың өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру 

міндеті 

подкаст әдісі 

Бірлескен қызметті 

ұйымдастыру міндеті 

бұлтты зерттеу әдісі 

Оқу материалын ұсыну 

нысандарын кеңейту және 

көрнекілікті арттыру 

міндеті 

білім беру QR-квест әдісі 

интерактивті бейне әдісі 

Мобильді технологияларды 

игеру міндеті 

іздеу әдісі 

интерактивті бейне әдісі 

подкаст, скринкаст әдісі 

 

Мобильді викторина әдісі. Ойын жаттығуларын ұйымдастыру үшін 

мобильді технологияларды пайдалану интерактивті викториналар түрінде 

топтық және жеке жұмысты ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл 

оқушылардың нәтижеге жету процесінде өз қызметін бақылауды жүзеге 
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асыру қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Уақытты шектеу өз жұмысының 

планировағын жоспарлау ретінде реттеуші шеберлікті дамытады. 

Әдісті қолдану мақсаты: 

- аудиториялық бақылау; 

- үй тапсырмасын тексеру; 

- жаңа материалдың игерілуін тексеру. 

Әдісті қолдану шарттары: 

- білім алушылардың мобильді құрылғыларының болуы; 

- Интернет желісіне қолжетімділіктің болуы. 

Мұғалімнің қызметі: 

- викториналар дайындау; 

- білім алушылардың қызметін бақылау және ұйымдастыру; 

- оқушылардың іс-әрекеттерін талқылау және түзету. 

Оқушының қызметі: 

- викторинаға қатысу; 

- нәтижелерді талқылау. 

Нәтижені бақылау әдісі және оған қол жеткізу критерийлері: 

- білім алушыларды ойын процесіне тарту. 

Визуалды бағдарламалау әдісі. Көрнекі бағдарламалау құралдары 

оқушылардың алгоритмдік ойлау дағдыларын қарапайым негіздер туралы 

негізгі білімге дамытуға мүмкіндік береді. Бағдарламаларды әзірлеу кезінде 

мобильді платформаны пайдалану білім алушылар үшін ынталандырушы 

фактор болып табылады, өйткені ол АТ саласының даму үрдісін көрсетеді 

[7]. 

Әдісті қолдану мақсаты: 

- алгоритмдік ойлау мен бағдарламалау дағдыларын дамыту. 

Бағдарламалау негіздерін үйренуге ынталандыру деңгейін арттыру. 

Әдісті қолдану шарттары:  

- компьютерлік құрылғылардың (мобильді немесе стационарлық) 

болуы, Интернет желісіне қол жеткізу. 

Мұғалімнің қызметі: 

- оқу тапсырмаларын құрастыру (немесе мобильді құрылғыларға 

арналған визуалды бағдарламалау ерекшеліктерін ескере отырып, оларды 

түрлендіру); 

- өз бетінше жұмыс барысында білім алушыларға көмек көрсету және 

кеңес беру; 

– тапсырмалардың орындалуын тексеру. 

Оқушының қызметі: 
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– мақсатты платформа мобильді құрылғы болып табылатын визуалды 

бағдарламалау ортасында практикалық жұмыстарды орындау. 

Нәтижені бақылау әдісі және оған қол жеткізу критерийі: 

- дербес және шығармашылық тапсырмаларды орындау; 

-білім алушылардың жобалау-зерттеу қызметінде алған дағдыларын 

пайдалану. 

Мобильді сауалнама және дауыс беру әдістері. Мобильді сауалнама 

сервистері тестілеуді немесе қалыптастырушы бағалауды жүргізуге 

мүмкіндік береді және жекелеген білім алушылардан емес, бүкіл сыныптан 

деректерді алуға мүмкіндік береді. Жедел кері байланыс нақты уақыт 

режимінде әр оқушының материалды үйренудегі жетістіктерін немесе 

қиындықтарын бақылауға мүмкіндік береді. 

Әдісті қолдану мақсаты: 

- білімді аудиториялық және аудиториядан тыс бақылау. Сауалнама 

нәтижелері негізінде пікірталас құру. 

Әдісті қолдану шарттары: 

- білім алушылардың құрылғыларында мобильді сауалнама 

бағдарламалық қамтамасыз ету, немесе 

- бұлтқа негізделген сауалнама формаларына қол жетімділіктің болуы 

немесе 

- жеке жауап карталары. 

Мұғалімнің қызметі: 

- сұрақтар базасын дайындау; 

- сұрақтар беру реттілігін жоспарлау; 

- сауалнама барысын бақылау. 

Оқушының қызметі: 

- зерттелген материалдың және өз пайымдауларының негізінде 

қойылған сұрақтарға өз жауабын қалыптастыру. Нәтижені бақылау әдісі және 

оған қол жеткізу критерийі: 

- білім алушыларды дауыс беру процесіне тарту; 

- нақты уақыт режимінде білім алушылардың дайындық деңгейін 

бекіту; 

- сауалнама нәтижелерін жедел талқылау мүмкіндігі. 

Мобильді іздеу әдісі. Әр түрлі сипаттағы ақпаратты іздеу және жұмыс 

істеу кез-келген профильдегі заманауи маманның маңызды дағдыларының 

бірі болып табылады. Дүниежүзілік желіге қол жетімді мобильді құрылғылар 

мәтіндік сұраудан басқа дауыстық және графикалық іздеу сұрауын 

пайдалануға болатындығына байланысты қосымша ақпарат іздеу 

мүмкіндіктерін ашады. "Информатика" пәнінің мазмұны, атап айтқанда, 
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заманауи ақпараттық технологиялармен және бағдарламалық өнімдермен 

жұмыс істеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Осыған сүйене отырып,  

мобильді құрылғыларды білім беру мақсатында пайдалануды ынталандырған 

жөн, оларға тыйым салмаған жөн. 

Әдісті қолдану мақсаты: 

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмысты игеру. 

Жаңа ақпаратты игеру. 

Әдісті қолдану шарттары: 

- интернет - ресурстарға және іздеу сервистеріне қолжетімділіктің 

болуы. 

Мұғалімнің қызметі: 

- оларды шешу үшін қосымша ақпарат табуды талап ететін 

проблемалық жағдайлар жасау. 

Оқушының қызметі: 

- іздеудің оңтайлы тәсілдері мен қызметтерін таңдау; 

- мәселенің немесе мәселенің шешімін іздеуді жүзеге асыру.  

Нәтижені бақылау әдісі және оған қол жеткізу критерийі: 

- білім алушылардың мобильді іздеу технологияларын игеруі. 

Жоба әдісі. Мобильді құрылғылар мен бұлтты технологиялар жобалық 

қызметті жаңа деңгейде ұйымдастыруға мүмкіндік береді, өйткені олар 

әрдайым қолында болатын жаңа құралдарды да, ыңғайлы 

ұйымдастырушылық форманы да ұсынады. Мәселен, смартфондардың 

көпшілігінде мыналар бар компас, навигатор, карта, камера, фонарь және 

басқалар сияқты құралдар. Өз кезегінде, деректерді сақтауды бұлтты 

ұйымдастыру білім алушылар тобы мен мұғалім арасында жедел ақпарат 

алмасуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мобильді қосымшаларды әзірлеу 

білім алушылар үшін үлкен қызығушылық тудырады, өйткені олардың 

таралуы кең ауқымды. 

Әдісті қолдану мақсаты: 

- жеке және топтық жобалау-зерттеу жұмыстарын орындау. 

Әдісті қолдану шарттары: 

- мақсатты платформалар ретінде мобильді құрылғылардың болуы; 

- білім алушылар мен мұғалім арасындағы қашықтықтан өзара іс-

қимыл тетіктерінің болуы. 

Мұғалімнің қызметі: 

- білім алушылардың жобалау-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

- жобалық жұмыстың мақсаттарына жету жолында оқушыларға көмек 

көрсету. 

Оқушының қызметі: 
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-жобалау және зерттеу міндеттерін шешу (жеке және топтық жұмыс 

шеңберінде). 

Нәтижені бақылау әдісі және оған қол жеткізу критерийі: 

-білім алушылардың мобильді технологиялармен байланысты ғылыми-

зерттеу жобаларын әзірлеуге қатысуы. 

Подкаст әдісі. Бейнекасттар мен скринкасттардың әдістері 

студенттерге бір жағынан бағдарламалық өнімдермен жеке қарқынмен 

танысуға, тоқтап, проблемалық аймақтарға оралуға мүмкіндік береді, ал 

екінші жағынан, шығармашылық қабілеттерін көрсете отырып, подкаст 

түрінде жеке есептер жасау. Подкасттарды пайдалану оқу процесіне 

әртүрлілік әкеледі, осылайша студенттердің курс мазмұнын үйренуге деген 

ынтасын арттырады. 

Әдісті қолдану мақсаты: 

- бағдарламалық өнімдермен жұмыс істеу дағдыларын дамыту. 

Бағдарламалық жасақтамамен жұмыс. 

Әдісті қолдану шарттары: 

- бейнежазба функциясы бар мобильді құрылғылардың болуы; 

- білім алушыларда бейнежазба мен скринкастингтің базалық 

дағдыларының болуы; 

– бейнелерді жариялауға арналған бұлтты орта. 

Мұғалімнің қызметі: 

- подкаст түрінде рәсімдеу үшін тапсырмаларды дайындау; 

- орындалған жұмыстарды қарау және білім алушының іс-әрекетін 

түзету. 

Оқушының қызметі: 

- тапсырмаларды орындау және есепті бейне немесе скринкастинг 

түрінде дайындау. 

Нәтижені бақылау әдісі және оған қол жеткізу критерийі: 

- білім алушылардың бағдарламалық өнімдерді зерделеу жағдайында 

подкасттарды пайдалануы; 

- бұлтты скринкасттар мен бейнекасттарды бағдарламалық өнімдерді 

үйренуге байланысты үй тапсырмасы туралы есеп беру нысаны ретінде 

пайдалану. 

 

2.2.   Бұлтты зерттеу әдісі 

 

Бұл әдістің ерекшелігі-білім алушылар сабақ алдында баяндама мен сөз 

сөйлеу мақсатында оқу тақырыбының қандай да бір мәселесін немесе 

проблемалық тапсырманы бірлесіп немесе жеке зерттейді. Мобильді және 
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бұлтты технологиялар бірнеше білім алушылар мен мұғалімдерге бір уақытта 

редакциялауға болатын бірлескен электрондық құжаттар мен презентациялар 

жасауға мүмкіндік береді. Топ ішінде топтық жұмысты ұйымдастырған кезде 

әр оқушы қажетті материалды жинап, оны бұлтты құжатқа орналастыра 

отырып, өз бөлігін зерттейді, содан кейін жиналған бөліктер негізінде топтың 

жалпы баяндамасы жасалады. 

Әзірленген бұлттық материалдарға уақыт пен орын бойынша тәуелсіз 

қол жетімділіктің арқасында бұлтты зерттеу әдісі аудиториялық жұмыста да, 

аудиториядан тыс жұмыста да қолданылады. 

Әдісті қолдану мақсаты: 

- қойылған оқу міндеттерін шешу жолында білім алушылардың өзара 

іс-қимылын ұйымдастыру. 

Әдісті қолдану шарттары: 

- білім алушыларға қолжетімді бұлтты материалдардың болуы; 

- Интернет желісіне қол жеткізе алатын есептеу құрылғысы. 

Мұғалімнің қызметі: 

- бұлтты құжаттарды дайындау және білім алушыларға сілтемені 

тарату; 

- бұлтты ортада орындау үшін оқу тапсырмаларын дайындау. 

Оқушының қызметі: 

- бұлтты ортада практикалық тапсырманы орындау. 

Нәтижені бақылау әдісі және оған қол жеткізу критерийлері: 

- оқу мәселелерін шешу процесінде бұлтқа негізделген бірлескен қол 

жеткізу ресурстарын белсенді пайдалану. 

Білім берудегі QR-квест әдісі. QR квесттері шағын мәтіндер мен 

сілтемелерді сақтауға мүмкіндік беретіндіктен, оларды Интернетке қол 

жетімділікпен де, Онсыз да оқу ортасында пайдалану мүмкіндігі бар. QR-

квест құру оқушылардың ойын элементі арқылы тәуелсіз танымдық іс-

әрекетке деген ынтасын күшейтеді. 

Әдісті қолдану мақсаты: 

- оқу процесіне қосымша әдістемелік білім беру ресурстарын енгізу; 

- оқу материалымен жұмыс істеу үшін оқушылар үшін тартымды 

ұйымдастырушылық форма құру. 

Әдісті қолдану шарттары: 

-білім алушыларда QR-кодтарды декодтауға мүмкіндік беретін 

бағдарламалық қамтамасыз етуі бар мобильді құрылғылардың болуы. 

Мұғалімнің қызметі: 

- QR код элементтерімен әдістемелік әзірлемелерді дайындау. 

Оқушының қызметі: 
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- QR кодтарын сканерлеу, олардың шифрын ашу. 

Нәтижені бақылау әдісі және оған қол жеткізу критерийі: 

-оқу процесінде QR-кодтау құралдарын оқытушылардың белсенді 

қолдануы. 

Интерактивті бейне әдісі. Заманауи мобильді құрылғылар бейне 

мазмұнын ойнатуға мүмкіндік береді. Алайда, кез-келген оқу бейнесінің 

құндылығы оның интерактивті элементінің болмауына байланысты 

төмендейді, ол кері байланыс беріп, тыңдаушылардың осы немесе басқа 

фрагментті қаншалықты игергенін анықтай алады. Бейне сюжеттерге 

сауалнамалар қосу қызметтерінің арқасында мұғалім сауалнамалар, тесттер, 

ашық сұрақтар және басқа ресурстарға сілтемелер қосу арқылы интерактивті 

бейне сабақтар жасай алады. 

Әдісті қолдану мақсаты: 

- оқу процесіне қосымша әдістемелік білім беру ресурстарын енгізу; 

- оқу материалымен жұмыс істеу үшін оқушылар үшін тартымды 

ұйымдастырушылық форма құру. 

Әдісті қолдану шарттары: 

- білім алушыларда Интернет желісіне қолжетімділігі бар мобильді 

құрылғылардың болуы. 

Мұғалімнің қызметі: 

- бейнематериалдар мен сұрақтар дайындау. 

Оқушының қызметі: 

- бейнематериалдың мазмұнын зерттеу; 

- қарау барысында сұрақтарға жауаптар. 

Нәтижені бақылау әдісі және оған қол жеткізу критерийі: 

- білім алушылардың интерактивті бейне сабақтарды пайдалануы; 

- сауалнама нәтижелерін бақылау. 

Мобильді технологиялар негізінде оқытушы мен оқушыларға қызмет 

ететін смарт қосымша жасауға болады. Мысалғы, мобильді қсымша 

жасайтын Іbuildapp [18] сайты. Бұл сайт арқылы Playmarket, App Store 

мобильді қосымшалар дүкенінде өз қосымшанды жариялауға болады. Бұл 

мобильді технологиялардың мүмкіндіктерін арттырады. Осылай «School» 

қосымшасы ұсынылады(сурет 1-4). 
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Сурет 1. «School» қосымшасының жасалуы 

 

 
Сурет 2. «School» қосымшасын жүктей алу мүмкіндігін қосу 

 

 
Сурет 3. Қосымша логотипін жасау 

 

 
Сурет 4. Қосымша батырмаларын дайындау 
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Веб-квест әдісі. Сабақты өткізудің ойын түрі оқушылардың ынтасы 

мен белсенділігін арттырады, ал Интернет желісі арқылы қолжетімді 

электрондық квест білім алушылардың аудиториялық және аудиториядан 

тыс жұмысын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Оқыту кезінде квесттерді 

қолданудың дидактикалық артықшылықтарына сүйене отырып [16] және 

қолданыстағы кемшіліктер веб-квесттерді ұйымдастырудың тәсілдері, біз 

интерактивті квесттерді құру үшін Электрондық ресурс әзірледік 

learnis.ru[13]. Ол квест жанрының кіші түріне негізделген – "бөлмеден шығу", 

онда ойыншыға бөлмедегі кеңестер мен заттарды қолдана отырып, 

виртуалды Құлыпталған бөлмеден шығу міндеті жүктелген. Анықтамалар 

нақты түрде де, жұмбақтар немесе оқу тапсырмалары түрінде де болуы 

мүмкін, олардың шешімі әрі қарайғы әрекеттердің белгісі болады. 

Learnis [13] қызметінің айрықша ерекшеліктері: 

- ойын жағдайының болуы (бөлмеден шығу керек); 

- өтудің сызықтықностьстігі (білім алушы ойын / оқыту мәселелерін 

қандай тәртіппен шешетінін өзі таңдайды); 

- квестке кез келген пәндік саланың тапсырмаларын қосу мүмкіндігі; 

- квест аяқталғаннан кейін білім алушы мұғалім анықтайтын 

көтермелеуді алады; 

- квесттің мобильді құрылғылармен үйлесімділігі; 

- үй тапсырмасы ретінде квест тағайындау мүмкіндігі. 

Веб-квесттерді жеке, өзіндік жұмыс кезінде де, топтық формада да 

қолдануға болады. Сонымен қатар, интерактивті тақта немесе экраны бар 

проектор болған жағдайда, квест мұғалім мен оқушылардың бірлескен 

жұмысы аясында өтуі мүмкін. Сабақтың бұл форматы оқушыларды 

ынталандырады және оқу материалын қызықты түрде бекітуге мүмкіндік 

береді [5]. 

Әдісті қолдану мақсаты: 

- жаңа материалды қайталау және үйрену үшін сабақтарды өткізудің 

тартымды, ойын түрін жасау. 

Әдісті қолдану шарттары: 

- білім алушыларда Интернетке шығатын құрылғылардың болуы (веб-

квестпен өз бетінше жұмыс істеу кезінде); 

- мұғалімде Интернет желісіне қол жетімді компьютер мен экраны бар 

проектордың болуы (сыныпта алдыңғы жұмыс кезінде). 

Мұғалімнің қызметі: 

- білім алушылар үшін веб-квест дайындау; 

- оқушыларды квестке қосу. 

Оқушының қызметі: 
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- квест ойынынан өту барысында пәндік тапсырмаларды орындау. 

Нәтижені бақылау әдісі және оған қол жеткізу критерийі: 

-білім алушылардың веб-квестке қатысуы, оның өту кезеңдерін 

талқылау; 

- ойыншылар арасында пікірталас пен өзара көмек жағдайларының 

пайда болуы. 
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Қорытынды 

 

Қорытындылай келе, заманауи ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар, мобильді құрылғылар мен Интернет желілерінің кең таралуы 

қол жетімді оқыту әдістерін кеңейтіп, олардың пішінін өзгертіп, жаңаларын 

ұсынады. Әр түрлі әдістер мен шешілетін дидактикалық міндеттер мектеп 

курсында "Информатика" пәнінің ұйымдастырушылық-технологиялық 

шарттары мен мазмұнына сүйене отырып, оқу процесін тиімді түрде құруға 

мүмкіндік береді. 

Мобильді технологиялар негізінде информатиканы оқыту әдістерінің 

жүйесін құру үшін, бір жағынан, оларды жүйелеу, жүйені құрудың 

ерекшеліктері мен принциптерін бөліп көрсету, курстың тақырыптық 

мазмұны тұрғысынан әр әдістің орнын анықтау қажет; екінші жағынан, 

жүйені нақты оқу процесінде сынақтан өткізу қажет.  

Негізгі бөлімде көрметілгендей информатика сабақтарында, соның 

ішінде электрондық поштаны, мобильді сауалнама және бақылау жүйелерін, 

басқа технологиялар мен қызметтерді пайдалану кезінде мобильді 

технологияларды қолданудың орындылығы талданады. Мобильді 

технологиялар мен бұлтты технологиялар адам қызметінің барлық 

салаларына енеді. Дербес мобильді құрылғылардың көмегімен интернет 

желісіне қосылу модулінің болуына байланысты ақпаратқа қол жеткізудің 

жеделдігі едәуір артады, ал олардың функционалдығы кейде кіріктірілген 

фото және бейне камералар, микрофон, көлбеу сенсор, геолокация құралдары 

және басқалардың арқасында стационарлық компьютерлердің 

мүмкіндіктерінен асып түседі. 
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