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В статье рассмотрены вопросы применения современ- 
ных информационных технологий в профессиональной под- 
готовке специалистов и в модернизации учебного процес- 
са по преподаванию математических дисциплин для ин- 
женерно-технических и экономических специальностей.

Мақалада мамандарды көсіби дайындауда және мате- 
матика пәндерін инженерлік-техникалық, экономикалық 
мамандықтарга оқытуда оқу процесін модернизациялау- 
да қолданатын жаңа ақпараттық технологиялар жолда- 
ры қарастырылган.

Тһе агіісіе сопвісіегз іззиез о / изіп£ тойегп іп/огтаііоп 
іеһпоІо§іеа іп рго/еххіопаі Ігаіпіп% о / зресіаііхіх апсі іп 
тосіегпігіп§ іһе ргосезз о / іеасһіп§ таіһетаіісаі Аізсірііпез 
/ог іесһпісаІ-еп£Іпеегіп£ апй есопотіс зресіаіііез.

Қазақстан қоғамының алдында адамдардың өмір сүру дең- 
гейін өсіруге мүмкіндік беретін, қазіргі заман талабына сай 
өндірістік жөне әлеуметтік экономика қүру және өлемдегі ең 
дамыған, бәсекеге қабілетті 50 мемлекеттер қатарына кіру міндегі 
түр. Бүл асқақ міндетке елдін ғылыми потенциалын және жаңа 
ақпаратгық технологияларды тиімді дамытуға қолайлы жагдай- 
лар жасау арқылы және тиімді экономикалық реттеушілер 
жүйесін қалыптастыру үпгін интелектуалдық жөне кадрлық ре- 
сурстарды дүрыс пайдалану жолымен жетуге болады.

Алға қойылған мақсатқа жетудің негізгі жолдарының бірі 
елдің ғылыми-инновациялық даму бағдарламасының барлық 
кезеңдерін кезең-кезеңмен жүзеге асыратын өзара байланысты



институттар мен кәсіпорындар жиынтығы болып табылатын 
қазіргі заман талабына сай инновациялық жүйені қалыптасты- 
ру. Бұндай жүйені жасау қоғамның жедел дамуымен, оның тез 
информатизациялануымен жөне Қазақстан Республикасының 
әлемдік білім беру кеңістігіне кіруімен байланысты болмақ. 
Қойылған міндеттер білім сапасына және жоғары білікті ма- 
мандар даярлауға деген талаптарды күшейтеді.

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім кон- 
цепциясында "жоғары білімді дамытудың негізгі бағыты ма- 
мандарды даярлау сапасын жоғарылатумен, белсенді ғылыми- 
зерттеу ісімен интеграцияланған инновациялық білімді дамы- 
тумен, жоғары оқу орындарының зерттеулерін өлеуметтік сала 
мен экономиканың сұранысымен тығыз байланыста өрбітумен, 
білімдік жөне ақпараттық технологияларды жетілдірумен ты- 
ғыз байланысты" - делінген [1].

Жоғары көсіптік біпім беру жүйесінің алдындағы бірінші 
кезектегі міндет - білімнің жоғары потенциалын игерген, еркін 
ойлай алатын жөне шешім қабылдауда жаңа технологияларды 
пайдалана білетін мамандарды дайындаудың сапалы жаңа дең- 
гейін қалыптастыру. Қойылған міндетті шешудің бір жолы ел 
Үкімегінің жоғары біігім құрылымына оқытудың кредитгік жүйе- 
сіне негізделген көсіби кадрларды даярлаудың жаңа сатылы мо- 
делін енгізуі болды. Қазақстан Республикасының "Білім туралы" 
заңына сөйкес жоғары білімді мамандарды даярлау мемлекеттік 
жалпыға бірдей білім стаңцартына сәйкес жүзеге асырылуы ке- 
рек. Бірақ, қазіргі стандартта оқытудың нақгы жүйеяілігі жоқ. 
Мөселен, инженерлік-техникалық, жаратылыстану жөне эконо- 
микалық мамандықтарға арналған математикалық пәндердің 
оқытылуы турапы осыны айтуға болады. Жекелеген пәндердің 
оқыту саны негізсіз қысқартылған.

Жоғары мектептің оқытудың кредиттік жүйесіне көшуіне 
байланысты тыңцаушылардың ақпаратты игеру, қортындылау 
жөне оны тиімді пайдалану дағдысын қалыптастырудын ролі 
артты. Компьютерлік технологияны пөн бойынша қосымша
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ақпарат алудың құралы ретінде, еңбекті үйымдастыру мен сту- 
денттердің білімдерін өздігімен көтерудің күралы ретінде пай- 
далану мүмкіндігі артты. Сонымен бірге оқу материалын же- 
келеген тақырып пен пөн аясында берудің жылдамдыгы мен 
көлемі артқанын да төжірибе көрсетіп отыр.

Қазіргі ақпараттық технологиялар жогары оқу орнында оқу 
процесін модернизаңиялаудың ғана емес, қосымша, сырттай 
жөне үздіксіз оқудың жолдарын таңдаудың кең мүмкіндіктерін 
қамтамасыз етудің маңызды қүралдарының бірі болып отыр. 
Олар оқытушыға түлғаның кәсібилігін қалыптастыруға, шеші- 
летін міндеттер мен проблемалардың шеңберін кеңейтуге, оқу- 
тәрбие процесін үйымдастыруға және көсіби қызметін жоғары 
тиімділікпен атқаруға жағдай жасайды.

Кредиттік технологиямен оқытуда студентгің алған білімін 
өздігімен өңдеуіне, ізденуіне және түсінуіне ерекше мән бері- 
леді. Оқытушы оқыту процесін үйымдастырушы, студенттің 
өздігімен жүмыс істеуіне жетекші рөлін атқарады, яғни ол 
білімнің "трансляторынан", ақпарат көзі болудан "кеңесші", 
студентпен бірігіп оның келешектегі кәсіби мамандандырылу- 
ын жобалаушы, танымдық-ойлау қызметін үйымдастырушы 
бағытына ауысады.

Оқытудың қазіргі жағдайында педагогикал ык қызмет, оқьггу 
әдістемесі, теориялык және практикалық материалды дайындау 
саласына зерттеу компоненттерін енгізудің маңызы артып отыр. 
Оқытушылық қызметте зерттеу элементтерінің болуы - үсыны- 
латын материалдардың жаңашылдығынын, белгілі ережелерге 
шығармашылыкпен қараудың және түрлі экономикальщ және 
техникалык міндеттерді қортындылауда оларды тиімді пайдала- 
нудың қажетгі шарты. Болашақ мамандардың жаратылыстану, 
экономика, техника және т.б. салалардағы зерттеу істерінің негізгі 
өдістері мен қүралдары математика, информатика, математика- 
лық статистика, экономикалық-математикалык модельдеу және 
эконометрика сияқты пәндер аясьгада оқытылады. Сондыктан 
осы пөндерді оқытуға, әсіресе математикаға қазіргі оқу жоспар-
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ларында қарастырылғаннан көбірек кредиттер бөлу қажет. Бұл 
пәндерді оқыту арнайы экономикалық жөне техникалық 
пәндерді оқуда материалды терең нгеруге ықпал етеді. Эконо- 
микалық-математикалық пәндер бойынша оқу жүктемесін қыс- 
қарту қазіргі қоғамның математикал андыру жөне компьютерлен- 
діру жағдайында жасалып отырғанын атап өту керек. Сонымен 
бірге, бүгінгі күні техникалық, экономикалық мамандықтарға 
оқуға түсетін абитуренттердің математика пөні бойынша дай- 
ындықтарының деңгейі төмен. Сондықтан жоғары оку орнын- 
да, математиканы оқытуда мектепте жіберілген кемшіліктердің 
орнын толтыруға көп уақыт бөлуге тура келеді. Бұл жағдайда, 
бақылаудың тестілік формасын енгізу т.б. сияқты батыстың білім 
беру әдістерін енгізу, біздіңше, қазіргі жағдайда білім деңгейін 
көтерудің тиімді құралы болып отырған жоқ.

Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңы негізінде 
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетін- 
де білім беру жүйесін ақпараттандыру бойынша бағдарлама- 
лар жасалды. Университеттің барлық құрамдас бөлімдері, соның 
ішінде "Фнзика, математика жөне ақпараттық технологиялар" 
факультеті оқытудың балдық-рейтингілік жұйесіне көшті. "Ал- 
гебра және математикалық анализ" кафедрасының профессор- 
лық-оқытушылық құрамы оқу-өдістемелік жөне электрондық 
оқу құралдарының ақпараттық банкісін: оқулықтарды, оқу 
құралдарын, оқу-өдістемелік жөне оқу құралдарының эл ектрон- 
дық нұсқаларын, дәрістерді, электрондық бақылау құралдарын, 
көрнекілік құралдар т.б. дайындады. Сырттай оқу бөлімі сту- 
денттері үшін оқу жоспарында қарасты рылған барлық матема- 
тикалық пөндер бойынша оқу жөне өдістемелік материалдар- 
дан тұратын курстық кестелер жасалды.

Пөндерді оқытуды дамыту мен білім берудегі жаңа техно- 
логияларды жүзеге асыру мақсатында студенттер үшін маман- 
дықтар мен пөндер бойынша оқу-әдістемелік кешендер құрас- 
тырылды. Оған: пөннің оқу бағдарламасы (зуІІаЬиз) немесе сту- 
денттерге арналған пөн бағдаряамасы, оқу-өдістемелік, оқу
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жөне көрнекілік қүралдар, электрондық-бақылау құралдары 
енгізілді. Студенттерге арналған багдарлама оқу бағдарламасы 
негізінде жасалган. Онда оқытушы мен пән туралы мәлімет- 
тер, кредиггер саны, курстың компоненттері (қортынды бақы- 
лау түрлері, пөннің тақырыптық жоспары, практикалық білім 
мен студенттердің өздік жүмыстары үшін білім жүйесі, 
үлгерімнің 1 жөне 2 рейтингісін анықтауда балдарды бөлу, ба- 
қылау шараларының күнтізбелік кестесі), курстың саясаты, 
білімді өздігімен бақылауға арналған тестілік тапсырмалар 
жөне емтихан сүрақтары берілген.

Сөйтіп, студенттерді кәсіби дайындауда қазіргі ақпараттық 
технологияларды қолдану оқу процесін сапалы өзгертуге жөне 
мынандай міндеттерді шешуге мүмкіндік береді:

1 Студенттердің өз өрекеттері үшін жауапкершіліктерін 
арттыру (жеке жөне үжымдық);

2 Оқу процесінде кәсіби дагдылар мен білімді меңгеру;
3 Қазіргі қоғамның ақпараггануына негізделген өлеумеі̂ тік 

тапсырысты (информатика және есептеу техникасы саласын- 
да мамандар даярлау, барлық мамандықтардың жаңа ақпарат- 
тық технологиялары қүралдарын қолданушыларды даярлау) 
жүзеге асыру;

4 Оқушының шығармашылық, коммуникативтік қабілетін 
жөне адамдар арасындағы қарым-қатынас потенциалын дамы- 
ту (командада жүмыс істеу, серіктестік);

5 Студенттердің оқуға белсенділіктерін арттыру;
6 Студенттердің жүмысының психологиялық түрғыдан 

жайлы болуы есебінен оқудың жағымды мотивациясын, обьек- 
тивті түрде бағалауды қалыптастыру.
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