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ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ҮЙРЕТУДЕ МОБИЛЬДІ 
ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Берілген мақалада шетел тілдерін үйретуде смарт және 
мобильді оқыту технологияларын пайдаланудың тиімділігі мен 
жекелеген смартфон багдарламалары мен қосымшаларын дәріс 
барысында қолдану ерекшеліктері туралы айтылган.

Кілтті сөздер: мобильді оқыту, смарт оқыту, шетел тілдерін 
үйрету, мобильді қүрылгылар, смартфон багдарламалары.

КІРІСПЕ
Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н д а  б і л і м  б е р у д і  д а м ы т у д ы ң  

2011-2020 жыддарға арналған мемлекеттік бағдарламасында окытудың жаңа 
әдістемелері мен технологияларын, оқытудың инновациялык нысандары 
мен әдістерін енгізу есебінен тәрбиелеу мен окыту мазмұнын жаңарта
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отырып жоғары білім беруді дамыту көзделген. Сондай-ақ, Қазақстан 
Республикасының «Білім туралы» заңында еліміздің білім беру жүйесінде 
окытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 
халықаралық, ғаламдык, коммун и кациялық желілерге косылу, білім беру 
жүйесін одан әрі дамыту міндеті қойылған [1].

Қазіргі кезде студенттерге шетел тілін оқытудың эртурлі деңгейлеріне 
сәйкес окытудың жаңа технологияларын, ақпараттық жэне компыотерлік 
жүйелермен катар мобильді құрылгылар (калта телефондары, планшеттер) 
арқылы ізденіс жүмыстарын жандандыра түсудің барлык мүмкіндіктері 
жасалған. Акпаратгықтехнологияларды шетел тілін оқытуда кеңінен колдану 
арқылы білім алушыларға жан-жакты жол ашып, мемлекеттің «Үш тұгырлы 
тіл» саясатының жүзеге асырылуына үлес косуға болады.

XXI ғасырда гылым мен техниканың қаркынды дамуына, жаһандану 
үдерісінің кең етек алуына байланысты элемдік білім беру саласында да 
ақпараттық-коммуникациялык технологиялар, онлайн курстар, дыбысиьгқ 
жэне бейне контенттер, сандык фильмдер, электрондық кітаптар мен 
сөздіктер, мультимедиялык окулыктар, ақпаратгық сайттар кез келген с,алада 
маман даярлауда жаңа мүмкіндіктер туғызып отыр. Соңғы кездері жоғарыда 
аталған элетронды оқытудың түрлі әдістерімен қатар смарт окьпу білім беру 
саласындағы ең жаңа, ең тиімді оқыту түрі ретінде кеңінен колданылуда. 
Себебі, ақпартаттык технологиялар ғасырында интернет желісі мен түрлі 
мобильдік күрылғылар күнделікті өмірде үлкен маңыздылыққа ие. Білім беру 
саласында да мобильдік құрылгылар білім алушылар үшін көптеген қолайлы 
жагдайлар туғызады. Осыған байланысты соңғы кездері дәстүрлі және 
электронды оқытудың орнына смарт оқытудыңтиімділігі көп айтылып жүр.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Смарт окыту интернет және әлеуметтік желілер арқылы білім алу, 

алмасу, жеке тұлгалық ерекшеліктерді ескере отырып оқыту кызметі, 
окушыға бағытталған, бағдарланған, орталыктандырылган оқыту ортасы, ең 
соңында 8таП күрылгыларды пайдалана отырып оқы іу деген түжырымдарды 
қамтиды. Оқытудың бұл түрі аркылы білім алу кез-келген жерде, кез-келген 
уакытта кол жетімді болып табылад ы. Бтагі сөзі «ақылды» деген магынаны 
білдіреді. Яғни, акылды технология, ақылды техника, пайдалануга ыңғайлы, 
мейлінше ықшам, кеп функциялы қүрылғыларды атаймыз. Ал педагогикалық 
үдеріс турғысынан карастыратын болсак, окытудың бүл түрі электронды 
оқыту, мобильді окыту, кез келген жерде, кез келген ортада оқыту деген 
магынада жұмсалады.

5МАК.Т окытудың негізгі идеясы техникалық күралдарды, қызметтер 
мен интернетті қолдану арқылы адам өмірініңбарлыкаспектісін жетілдіру
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ПМУ Хабапшысы
болып табьшады. Мүндай стратегия АҚШ, Корея, Жапония жэне Еуропа 
елдерінде кеңінен қолданылады [2].

Смарт окытудың ажырамас бөлігі ретінде қазіргі таңда т-Ьеагпіп§ 
немесе шоһііе Іеатіпд деп аталып жүрген мобильді оқытуды ерекше атап 
өтсек болады. МоЪіІе -  ағылшын сөзі, козгалмалы, икемді деген магынаны 
білдіреді. Мобиль -  адам әрекетін жеделдететін, кандай да бір затка шапшаң 
қол жеткізуге мүмкіндік беретін құрылғы. «Мобильді оқыту» термині 
«кашықтықтан білім беру» ұғымымен тығыз байланысты. Мүнда оқытушы 
мен студенттің өзара қарым-катынасы кашыктыктан жүзеге асырылып, оку 
үдерісіне тән компоненттер (максаты, мазмұны, әдіс-тәсілі, ұйымдастыру 
формасы, окыту кұралдары) түгел камтылады [3].

Мобильді окыту нетбук, смартфон, сенсорлык дисплейі бар планшетті 
компьютер жэне т.б байланыс кұралдарын пайдалану аркылы жүзеге 
асырылады. Осындай ақпараттық технология қүралдарының жана заман 
талабына сай байланыс кұралдардың көмегімен өз кезегінде фотоаппарат, 
видеокамера, аудио жэне видео ойнатқыштар, диктафон, суреттер мен 
иллюстрациялык материалдар, электрондьщ окулыктар мен оку-қүралдары, 
мультимедиялык окулыктар, электрондык кітапхана, электрондык 
энциклопедиялар мен сөздіктер, анықтамалар, тестік бағдарламалар мен 
акпараттык сайттар, электронды пошта, элеуметтік желілер, офис пакеті 
жэне т.б. мультимедиялык қосымшалар арқылы шетел тілдерін жылдам эрі 
қызыкгы етіп үйретуге болады [4].

Мобильді оқыту білім беруді негіздемейді, керісіншеөздігінен білім алу 
кабілеттілігін арттыруды көздейді. Осы максатта интерактивті смартфондық 
бағдарламалар, аудиовизуалды материалдар мен интернет желісіндегі түрлі 
акпараттық контенттер арқылы білім алушының шетел тілін кез-келген 
ортада, кез-келген уакытта үйренуіне мүмкіндік туады.

Біз өз тәжірибемізде шетел тілін үйрету барысында мобильді 
күрылгыларды, оның ішінде смартфон бағдарламаларын колдану арқылы 
көптеген жетістікке жетуге болатынына көз жеткіздік. Шетел тілін 
халықаралық тіл, мэдениет пен әдебиет тілі, шетел азаматтарымен қарым- 
қатынас тілі ретінде үйренушінің кызығушылығын арттырады.

Мобильді кұрылгылардың ішінде ұялы телефон, ягни смартфондарды 
сабак барысында, әсіресе шетел тілдерін үйретуде өте тиімді пайдалануга 
болады. Смартфонның баска күрылғылардан артықшылығы ең алдымен, 
оның қолжетімділігі. Қазіргі кезде білім алушының барлығы да күнделікті 
өмірде соңгы үлгіде жасалған, интернет желісімен қамтылған смартфондарды 
пайдаланады. Екіншіден, смартфондар көптегентехникалыкмүмкіндіктерге 
ие. Атап айтсак, байланыс қүралы, \Үі-Ғі, мәліметтерді мобильді тасымалдау 
(ОРК8, 30 , 4 0 ) фото/видео камера, диктафон, офис пакеті, әлеуметтік
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желілер, акпаратты енгізу функциялары және т.б. Мүндай мумкндіктер 
бағдарламалык қаматамасыз ету ортасы арқылы жүзеге асырылады. Бі лім беру 
саласында ҮоиТиЬе, Нагщоий және Ооо§1е ІЗоск сияқгы Оооеіс сер истерін 
тиімді қолдануга болады. Шетел тілін үйретуде смартфон бағдарламаларын 
күнделікті сабақбарасындатиімді әрі нэтижелі пайдалануга болады. Ол үшін 
телефондағы дайын гаджеттер мен Ооо§1е және Арріе сервистері үсынған 
мультимедиялық қосымшаларды жүктеп алу қажет.

Оқытушы мен білім алушылар жиі қолданылатын әлеуметтік желілер, 
көбіне қарапайым ІУҺаІзАрр Меаиеп^ег қосымшасында оку тобының 
барлық білім алушылары муше бола алатындай конференция күру арқылы 
үнемі байланыста болады. МһаІзАрр Меззеп^ег конференциясы жылдам 
ақпарат алмасуға ете қолайлы. Осы конференция аркылы оқытушы 
кажетті оқу материалдарын, электрондық окулықтарды, аудио және видео5 
контенттерді, ақпараттык сайттар мен қажетті косымшалардын сілтемелсрін 
білім алушыларға жылдам және барлыгана бір мезгілде жібере алады. С^ы 
конференцияда үй тапсырмасын беру жэне оны тексеру аркылы да дәрЖке 
берілген уақытты тиімді эрі жемісті пайдалануға мүм кіндік туада. Бүл -  бі лім 
алушыға да, оқытушыға да өте тиімді әрі қолайлы. Себебі, білім адуліылар 
кез келген уақытта, кез келген ортада үй тапсырмасын орындап, жіберу 
мүмкіндігіне ие болады.

Сонымен катар, сабақ барысында 8куре, ІСО, Үаһоо тахшцег, Соодіе 
Таік және т.б. ақпараттық технологиялардың көмегімен қарым-катынас 
жасай отырып, шетел тіліне деген қызығушылыктарын арттыру, білім 
деңгейін жоғарылатуға болады. Бұл кұралдар арқылы ара кашықгыктың 
алыстығын жақындатып, шетелдіктермен тілдік, эдістемелік тәжірибе 
алмасуга болады.

Білім алуш ыларға дәріс барысында оқылатын окулықтардын 
электрондық нүсқасы, аударма жүмыстары барысында қажег болатын 
электрондьщ сөздіктер де алдын ала беріледі. Олар берілген окулыктар, 
сөздікгермен катар өздеріне ыңғайлы онлайн немесе офлайн қосымшаларды 
өздерінің смартфондарына жүктеп алады.

Оку үдерісіңде қолданылатын маңызды қүралдардың бірі -  электрондьщ 
окулықтар мен сөздіктер. Электронды оқытудан мобильді окытудыңбасты 
ерекшелігі, соңгы оқу түрінде көлемді комльютерлердің орнына кез келген 
ортада, кез келген уақытта колжетімді болатын ыкшам әрі ыңғайльі мобильді 
күрылғыларды пайдалану болып табылады.

Шетел тілін оқытуда электрондық оқулыктар мен сөздіктер білім 
алушылардың өз бетінше білім алу жумысгарын және олардың жоғары 
таньмдық белсенділігін арттырады. Қазіргі ақпаратгық технологиялардың 
карқынды дамуы кезеңінде жасалған электрондық окулыктардың тиімділі гі,
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оның соңғы үлгіге сәйкестілігі мен жогары мобильділігі, окуға, үйренуге 
бейімділігінде болып табылады.

Қазіргі кезде шетелдік жоғары оку орындарында мобильді білім алудың 
негізгі ақпарат көзі болып табылатын электрондық білім порталдары мен 
онлайн режиміндегі электрондықкітапханалар кеңінен қолданылады. Бұл 
заманауи акпараттармен камтамасыз ететіп кана қоймай, сонымен катар 
өзіндік білім деңгейін кеңейтуге, біліктілікті көтеруге көмектеседі

Шетел тілдерін, эсіресе араб тілін уйрету барысында электрондык, 
сөздікті колдану өте маңызды. Себебі, араб тілінің сөздікпен жұмыс істеу 
тэртібі арнайы кагидаларды білуді талап етеді. Берілген сөзді табу үшін ең 
алдымен осы сөздің түбірін тауып алу керек. Ал электрондык сөздіктерде 
сөздерді сол калпында онай тауып алуға болады. Бұл білім алушылардың 
тез эрі оңай сөздікпен жүмыс жасауына мүмкіндік береді. Электорндық 
окулыктар мен сөздіктер білім беру саласында окулыктың жетіспеушілік 
мэселесін, сонымен қатар білім алушылардың ауыр, көлемді кітаптарды 
тасып жүрмей, ыкшам мобильді қүрылғыларды гіайдалануы, шетел тілдерін 
үйренуде қолайлы жағдай туғызады.

Шетел тілдерін үйретуде нәтижелі эрі тиімді пайдалануға болатын 
қосымшаның бірі -  диктафон. Аталған косымша аркылы білім алушының 
шетел тілінде оку, сөйлеу, тывдау, өзін-өзі бағалау кабілеттерін дамытуға 
болады. Білім алушы сабак барысында алынған мәтінді үйде катесіз окып, 
диктафонга жазып, белгіленген уакытка дейін окытушыға әлеуметтік 
желі немесе пошта арқылы жіберіп отырады. Оқытушы жіберілген 
аудеоматериалдарды тындап, кателіктері мен кемшіліктерін, үсыныстарын 
айтып, бағалайды. Мәтін қатесіз айтылғанша диктафонға қайта-қайта 
жазылады. Бұл окытылатын шетел тіліне тэн ерекше дыбыстардың дүрыс 
айтылуына, дауыс ырғағы мен екпіндердің дұрыс койылуына, мэтіннің 
мэнерлеп катесіз, дұрыс оқылуына көмектеседі.

Шетел тілін үйретуде қолданылатын мобильді окытудың аса маңызды 
түрі-И нт ернет  желісі. Мобильді оқытуда колданылатын қосымшалар мен 
багдарламалардың барлығы интернет аркылы жүктеледі, тіпті кейбіреулері 
онлайн режимде ғана жүмыс істейді. Шетел тілін үйретуде интернет, яғни 
акпараттық парталдар, танымдық жэне білім беру саласындагы түрлі 
мультимедиялык контенттерді пайдалана отырып, білім алушылардың 
қызығушылығын оятуга болады. Интернет жүйесінде білім алушы оку, 
жазу, сөйлеу, іздеу, ақпаратты сүрыптау, талдау жасау кабілеттерін, 
лексикалык корын дамыту, шетелдіктермен байланыс жасау аркылы тіл 
аралык кедергілерді жою, коммуникативті іскерліктерді калыптастыру т.б. 
мүмкіндіктерге ие болады. Бірак окытушы білім алушының артық, қажетсіз 
немесе жеткіліксіз акпаратпен жүмыс жасап, уакыттарын сарп етпеу жэне
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баска да олқылықтарды болдырмау үшін накты, объективті, тексерілген 
сайттарға сілтеме жасап, бағыт-бағдар беріп отыруы қажет. Сонда ғана 
білім алушы өз бетімен бағытталған мәліметті табуға тез үйренеді. Интернет 
тілді дамытатын материалдардың (шетел тіліндегі кітаптар, ақпараттар, 
аудио, видео, мультимедиялык контентер жэне т.б.) негізі болап табылады. 
Сонымен қатар, білім алушылар окытылатын тіл еліне виртуалды саяхат 
жасау мүмкіндігіне де ие болады. Сабак барысында білім алу шыларга шетел 
гілін үйретумен қатар, мәдени-елтанымдык ақпарат беру, окытылатын тіл 
слінің мэдениеті, халкыныңтүрмыс-тіршілігі, салт-дэстүрі, діні, ділі туралы 
мәлімет беру мақсатында аудио, видео контенттерді өте тиімді пайдалануға 
болады. Қазіргі кездегі ең танымал видео сервирдің бірі - ҮоиТиЬе. Ондагы 
миллиардтаған видео жазбалардың ішінен шетел тілдерін үйретуге арналһш 
түрлі видео сабактарды, жеңіл эрі кызыкты фильмдер мен мультфильмдерді
і иімді пайдалануга болады.

ҚОРЫТЫНДЫ
Шетел тілін үйретуде мобильді окытуды оңтайлы колдану арқылы 

томендегідей нақты ұгымды нәтижелерге қол жеткізуге болады;
-  оқыту үдерісін жеделдетеді;
-  білім алушылардың пэнге деген қызыгушылыгын арттырады;
-  мәліметті қабылдау сапасын жаксартады;
-  ақпараттық сауаттылыкты калыптастырады;
-  окушылардың оку мәнерін жэне жеке ойлау жүйесін дамытады;
-  талдау жасауға, деректерді салыстыруга үйретеді;
-  өздігінен білім алуға үйретеді;
-  күнделікті өмірде алынған білімін колдана алады;
-  диктфон аркылы оку, сөйлеу дағдыларын калыптастырады;
-  тындап, есту дағдыларын калыптастырады;
-т іл  аралык кедергілерді жояды;
-  коммуникативті іскерліктерді калыптастырады.
Білім беру үдерісіне мобильді оқыту технологияларын енгізу және 

колдану білім сапасын кеңейтіп, мазмүнын қүнарландырып, білім 
алушылардың тілге деген кызығушылығын артып, оқытушы мен білім 
алушының карым-катынасын нығайтады.

Шетел тілдерін үйрету барысында акпараттықтехнологияларды шебер 
меңгеру жэне оларды оку үдерісінде саналы түрде тиімді пайдалану аркылы 
гана жаңа заман талабына сай мамандар даярлап шығаруга болады.

Әрине, ешқандай жаңа ақпараттық коммуникативті технология 
окытушының орнын баса алмайтынын есте сакгаған жөн. Себебі, окытушы 
гана оку үдерісін ұйымдастырып, окушыларга эр түрлі режимде жүмыс
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жасауга бағыт-бағдар береді. Ал компьютерлер мен турлі мобильді 
кұрылгылар оқытушының колындағы оқу үдерісін қызыкты әрі тиімді 
өткізуге арналған қосымша мүмкіндік болып табылады.
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