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Кашыктыктан окыту педагогиканыц Heri3ri
зандарына багынады, алайда кейбдр кезде
оларды окытудын жака жагдайларына сай
езгеред] жэне бшм беру сатысынын денгейтде
оларды кайта угынуды кажет етедк Енпзшетш
жака акпараттык технологиялар дэстурш
бшм беру жуйеЫмен табиги турде 6ipirin
уйлесетш болганда гана кашыктыктан окыту
жуйеа к а ж е т элеуметпк жэне экономикалык
тшмдЫктп бередь
Жогары мектепте окытудын дидактикалык
принциптер1 деп жогары оку орнында окыту
практикасын уйымдастыру зандылыктары
мен жогары 61л1мд! мамандарды дайындау
максаттары арасындагы байланысты б1лд1ретж
ережелерд1 атау кабылданган. Окытудын Heri3ri
принциптерш кашыктыктан окыту жуйесше
катысты карастырайык.
Окыту урдкш уйымдастырудыц Heri3rici
кернекшк
принцип!
болып
табылалы.
Педагогиканын 6ip белю болып табылатын,
61лiMберу мен окытуды нтеориял ык мэселелер1 н
зерттейтш дидактиканын дамуын карастырган
Ян Амос Коменский кернекшк принцишн
дидактиканын «алтын ережеа»
деп атап,
«егер 6i3 окушыларга накты шынайы бшм
беруге ниеттенсек, онда 6i3 барлыгын жеке
бакылауымыз бен сёзш кернекшп аркылы
окытуга умтылуымыз керек» деген [1].
Кернекшктщ жалпы турлерше дидактикада
шынайы, табиги кернекшк, бейнелеу керне
кш п, сездж-бейнел1к кернекшк, практикалык
керсету, ifiitei кернекшктер1 жатады. Саналылык
жэне белсендшк принцип! студенттердщ оку
барысындагы саналылыгы мен окытушынын
студенттердщ ынтасын эрдайым кадагалап,
онын ынтасын
арттыруга ыкпал ететш
жагдайларды
уй ымдасты руды
кезде йш.
Саналылык жэне белсендшк принциптер1
окылатын материалдын мазмунына гана емес,
сонымен катар, окыту урдюниц езше де
кызыгушылыкгы калыптастыруды тапап етедк
Мумк1нд1к принцип! студенттердщ кабылдау
муммшйпнщ эртурл1 денгейде болатынын
ёскёрёдЬ Fылымилык прйнцищ бшм беру
мазмунымен тшелей байланыста болып, курдел1
гылыми жагдайларды дурыс, мукият 6epin,
Ka3ipri гылымнын жетюлктерш ескеруд1 тапап
етедк Теория мен практиканын байланысы
принцишн окыту урдшнщ непзп устанымы
ретшде кабылдауга болады Дамыта окыту
идеясынын студенттщ ic-эрекетше багытталуы,
теория мен практиканын байланысын эр турл1
зертханалык жэне практикалык жумыстар,
обьектшермен
кубылыстарды
бакылауды

уйымдастыруын карастырады. Бшм, 6Lniкт1лiK
жэне дагдыны мецгерудеп 6 ep itcriK принцип!
студенттердщ
ic-эрекетше басшылык бола
алатын 6epiK бшмге жетуш талап етедк Б1лiM
мен бшктЫ к жэне дагдыны 6 ep i к nrepyi
окытушынын
студенттерде
таным-бшм
эрекетще деген ынтасын, белсендшпн тугыза
алуына байланысты болып табылады.
Студенттщ букш акпаратты еске сактауы
мумкщ болмауы себетт, окытушы студентке
кандай материалмен тек танысу керек, ал
кандай материалды еанесактау кажет екещцпн
ескерту керек. Бшмд1 менгеруде, акпаратты
иеленудеп 6epiK TiriH e кебшесе студенттердщ
ез бетщше жумыстарынын эр турл1 формалары
жагдай жасайды.
Жогарыда карастырылганокытудыцдэстурл i
дидактикалык принциптер1
кашыктыктан
окытудыуйымдастырузандылыктарыньщнепз1
болып табылады. Сонымен катар, окытудын
дэстурл1 дидактикалык принциптер1 жаца оку
ортасы ушш езгертшу1, толыктырылуы жэне
бей1мделу1 ттс.
Отандык жэне шетелдщ кашыктыктан бшм
беру тэж1рибес1 мен кашыктыктан окытудын
курылымын жэне окыту мазмунын окып
зерттеу кашыктыктан окытудын педагогикалык жуйесше тэн арнайы принциптерд1
тужырымдауга мумкшдж 6epeji.
Олар
кашыктыктан бшм берушн тупю непзш
курайды. Кашыктыктан бшм беру жуйесш
курастырушы келеа непзп принциптерд! бел in
керсетуге болады.
Кашыктыктан окыту жуйесш педагогикалык жобалаудыц
басымдылык принцишн
карастырайык. Эрине техникалык камтамасыз
ету кашыктыктан окыту жуйесше улкен
dcepi бар. Алайда колданылатын техника
мен багдарламалык ешмдердщ тшмдшп
кашыктыктан
окыту
жуйесж
жобалау
барысында осы кашыктыктан окыту урдгсж
модельдеуден,
кашыктыктан
окытудыц
теориялык
тужырымдамаларын
жасауга
байланысты болады.
Егер кашыктыктан бшм беру жуйеа
психологиялык, дидактикалык жэне окыту
теориясы мен эд1стемеандеп алдынгы катарлы
гылыми жетйгпктерш ез уакытында жэне
дэл кабылдамаса, онда эрине багдарламалык
ешммен мен техникалык камтамасыз етудщ
жасалуына кандай шыгын шыксада мамандарды
сапалы дайындаудаутыламыз. Мысалы, окытуды
даралау жэне саралау принциптер1 барлык
уакытта бшм алушынын тез1рек каркынды
окуын немесе курдел1 оку багдарламасына
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тургыда багалануды талап етедт. Жана техника
мен багдарламаларды жэне техникалык
шецлмдерд! оку максатын камтамасыз еткен
жагдайда гана оку урдкж е ендгршш, колдану
керек. Тэж!рибеде техникалык камтаманык
жеке жагдайларда кедерп болатыны бай калган.
Атап айтканда, математикалык пэндерд!
интерактивт! тактанын кемепмен бергенде
кейб1р гакырыпгар бойынша абстракциялык
мэл!меттщ басым болуы себепт! тактанын бар
интерактивтЫк касиетж колдану орынсыз
болды, формулаларды коры ты п шыгару урдкж
бейнелеу тек окытушынын катысуымен гана
жете тусжйпч болды.
Бш м беруд!н алгашкы денгей!н ескеру
принципж
карастырайык.
Кашыктыктан
6miM беру жуйес!нде ти!мд| окыту 9p6ip жана
кабылданган студент ие бола бермейт!н непзп
пэндшбшмнжаныкталганжиынын, икемдшкт!
жэне дагдыны талап етедк Жогары оку орнына
дешнп эр Typni дайындыгы бар окушыпар ушж
кашыктыктан окытуда Kipicne модульдердж
болуы кажет. Б^л ез рет!мен бей!мд!к окытуды
уйымдастыруга мумк!нд!к тугызады жэне
денге шик саралауды к негМ болады.
Кашыктыктан окыту технологиясыньщ
окыту шы ны н колданы п отырган педагоги кал ык
технсшогиясына
сэйкест!к
принципж
карастырайык.
Окыту
технологиялары
кашыктыктан бш м беру модельдер!не дэл
келу! керек. Окытуды уйымдастыру тур!
рет!нде интерактивт! мультимедиалык дэр!стер,
виртуалдыксеминар мен практикалыксабактар,
зертхана.0 з!нд!кжумыстар,внд!р!ст!к практика,
курстык жэне дипломдык жумыстар/жобалар,
бшмдЗ менгеруд! бакылау колданмлады.
Кашыктыктан бит!м беру жуйес!н уйымдастыру
урдгсжде пэндерд! дэстурл! окыту турлержде
кездеспейтж модельдер колданылуы мумкж,
6л ез рет!мен кашыктыктан окытудьщ жана
моделж тугызуы мумкж. Бул жагдайда
кашыктыктан окытудьщ жана моделже сэйкес
педагогикалык принциптер жана жагдай ушж
карастырылып, бар педагогикалык технология
jpijcrejrin
немесе
жана
педагогикалык
технология алынуы мумк!н.
Кашыктыктан окыту жуйес!нде акпараттык
каутаздтгж
камтамасыз ету принцип!н
карастырайык.
Ж!бер!лет!н
дискшердщ
езгер!ске ушырауы немесе кемктгп, желщеп
вирустар мен олкылыктар студентке ж1беретш
акпаратты жэне онын жумысынын нэтижес!н
жойыпж!беру! мумкж.Сол себепт! кашыктыктан
окыту жуйеонде акпараттык кауш азд тн
камтамасыз ету принцип! кашыктыктан окыту
барысында керект! мэлгметтерд! пайдалануды
жэне жчберуд!, акпаратты купия сактаудын
жэне акпарат Kayinci3fliriHin техникалык жэне
уйымдастырушылык
эд!стер!н
алдын-ала
карастыруды талап етед!.

кешуге муммндш беруд1 карастырады. Жеке
тулгага багытталган окыту тэсш жеке тулганьщ
ерекшел1пн мен тану м ум кж дтн есепке ала
отырып саралауды карастырады.
Кашыктыктан окытудьщ козгалмалылык
жэне икемдшк принцип! студенттердж
нег1з1нен унем1 дэрктерге, семинарларга
катыспауын. ал езже ыкгайлы уакытта жэне
ынгайлы жерде ж^мыс icie y мумю нш mi ктерж
аныктайды. Бул принциптж жузеге асырылуы
окытушы ушжде сонымен 6ipre студент
ушжде манызды роль аткарады, ягни окытушы
кез-келген студенттер тобымен жэне, кезкелген жагдайда окытуды жузеге асыруды
карастырса. студент кез-келген мумкж жерде
жэне кез-келген уакыт ез’ж е ынгайлы уакытта
окуды карастырады. Бул принцип езжщ ем ip
суру эдетж e3repTKici келмейтж немесе езгерту
мумкжшшг! жок студенттер, сонымен катар
еширютен кол узбей окитын стчденттер ушж
манызды болып табылады.
Икемдшк принцип! студентик топтарды
жинактауда, эр Typjii студенттердж окыту
нэтижесжщ денгежне талап коюда, сонымен
катар
оку
материалдарын
курылымдау
мен уйымдастыруда ескершу керек. Ceoeoi
кашыктыктан окыту ypAici оку орыны ушж гана
кол аилы емес, студенттер ушжде оку !с-эрекетж
уйымдастыруда колайлы болу кажет. Бул тек
кашыктыктан окыту орталыктарындагы дэстурлт
оку куралдары мен б1ргежеткш iicri мел шерде жэне
кажетп децгейде дайындалган. компьютер/нк
жэне
коммуникациялык
технологияларга
непзделген оку материалдарынын болуымен
камтамасыз етшедк
Кашыктыктан окытудьщ жылжымалылык
(мобил ьдш) принцип! акпараттык жельтерд!,
базаларды жэне берш гендер мен бинмдердщ
банкж жасауга жэне студентке кажетп багытта
оку багдарламасын толыктыруга жэне тузетуге
мумкждш бередк Кашыктыктан окытудьщ
жылжымалылык принцип! оку багытын кажетт]
уакытта взгерту м ум кж д тн камтамасыз
ету максатында окитын мамандыгы уш!н
iprejii бш !мнен туратын инварианттык оку
акпаратын сактап, камтамасыз ету талабын
кояды. Сонымен катар, кашыктыктан окытуда
мобильд1К
курылгыларды
колданылуын
ескеру жэне олардын тар ауданда (мысааы.
уялы телефонный, i-pot немесе калталык
компьютердщ каьикёнтай елшемд1 дисплейжде)
акпаратты жетк!л!кт! турде жуйел! жэне толык
беруд! ескеру кажет.
Кашыктыктан окытуда жана акпараттык
тех нол огиял ард ы
педагогикалык
орынды
колдану принцип! кашыктыктан окыту урдкж е
жана акпараттык технологияларды енд|ру
оку урдюн онтайландыру максатына сэйкес
болып, кашыктыктан окытуды жобалаудын
эр кадамынын т т м д ш п
педагогикалык
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Кашыктыктан
окытудьщ
багдарламаларынын
Heri3iHe
модул ьдin
принцип
алынган. Модуль — окыту мазмуны мен
оларды менгеру технологиясын 6 ip iicrip efli.
Модул ьдерд1 калыптастырудын Heri3i болып
пэннщ жумыс багдарламасы кызмет аткарады.
9p6ip жеке модуль аныкгалган пэнд1к аймак
туралы тугае KepiHic береди Бул тэуелаз
курстардьщ-модульдердщ жиынтыгынан оку
багдарламасын жасактауга мумкшдЫ береди
Оку багдарламаларын жасактауда курстар модульдер тандалады, олар жиынтыгында биим
алушылардын бипм апуга талаптарын, сонымен
жэне оку y p fliciH e жэне мазмунына жалпы
талаптарды камтамасыз етуге мумкшдж бередь
/ Интерактивтшк принципш карастырайык.
Кен магынасында интерактивтшк кез-келген
субьеклтлердщ 6 ip -6 ip iM eH езара эрекетш жэне
олар колы жететш куралдар мен эдютерд1
колдануды уй^арады. Мунда сухбаттасуда
eKi жактында сурактар мен жауаптар алмасу,
сухбаттасу барысын баскару, кабылданган
шецпмдердщ орындалуын бакылау жэне
т.б. сиякты белсенд1 катысуын уйгарады.
Адамдардын 6 ip -6 ip iM eH катынас жасауы
уцнн арналган телекоммуникациялык курал
интерактивт1 ортанын тэж1рибесже тэуелаз
болып табылады. Кашыктыктан окытуда
6 ip iH u ii кезекте окытушылар мен студенттер
6 ip-6 ip iM eH езара эрекет жасайды, мундай
эрекет жасаулар электрондык поштанын,
телеконференциялардын,
шынайы
уакыт
тэрт1бшде сухбаттасудыц жэне т.б. эр турл1
телекоммуникациялык куралдарды пайдалану
есебшен жузеге асырылады.
Сонымен
катар, кашыктыктан окыту куралдары (
электрондык окулыктар, жел1 бойынша
акпаратты i3fley жуйелер1 жэне т.б) ретшде
i
колданылатын желшк акпаратты ресурстар
интерактивтшктщ
жогары
денгеШмен
ерекшеленед). Интерактивтшк окыту урдкпнщ
H eri3 ri сипаттамаларынын 6 ip i - езара эсер
етурй
керсетедк
Ол
коммуникациялык
технологиялардын езш багалау жэне окытушы багдарламалардын тшмдшп мен сапасыньщ критерий! ретжде карастырылады.
K a 3 ip ri замангы акпараттык технологиялар

(гипертехнологиялар, жасанды интеллектщ
мультимедиасы, телематикалык жуйе жэне т.б.)
непзшде окытудын жаца эдктерш дамыту жана
турдеп интерактивтшктщ жузеге асырылуын
керсетедь
Кашыктыктан окытудьщ кол жетерлж
принцишне токталайык. Кдшыктыктан окыту
ездерше ьщгайлы орында жэне ьщгайлы уакытта
6LniM алгысы келетш барлык студенттерд1
карастырады. Каржы жагынан унемдеу кел1ктерге
шыгынньщболмау, оку орны бойынша арендалык
телемнщ болмауы, коммун&пдык кызметке
телемнщ болмау есебшен болады. Студенттерд1
контингенты кебейту аудиториялык фондтарды
кенейтуд1 жэне окытушылар санын улкейтуш
талап етпейдь
Студенттердщ мецгерьпетш бшмдершщ
улкенкелемшебайланысты алдыналаенпзшген
оларды мумюндтне карай «тыгыздау» кажет.
Булар жалпыланган бшмдердщ - теориялар,
зандар, есептердщ кен класын шыгарудагы
жалпы эдктердщ непзжде, сондай-ак эртурл1
формада кажет акпаратты сактауды арнайы
уйымдастыру аркылы жузеге асады. Мундай
бшмдер студенттерге жекелеме дербес
зацдылыктар жиынын, шешулер эдютерж есте
сактаудыц кажет еместтне, ездерже бшмдер
коры жэне логикалык корытулар непзжде
жалпы ережелерден оларды «шыгаруга»
мумкжд1к бередк Буган кашыктыктан окыту
барысында акпараттык ресурсты
жасау
мумкждж жасайды. Сол себенп оку мазмунын
THiMfli беру, онын кол жетерл1к болуы жогары
курылымдалган
материалмен,
кернею
турде мультимедиа, компьютерлж бейнелеу
мумюшйктерж пайдалан) \Тен непзделедк
Оку акпаратынын келемже байланысты,
битiMfli кабылдап, угы нуды н дидактикал ык жэне
психологиялык шарттарын канагаттандыру
жэне тагы баска кашыктыктан окытудьщ
мэселелерж шешуде кашыктыктан окытудын
арнайы прициптер! мен педагогиканын
жалпы принциптерж непзге алганда гана
толыкканды жузеге асады. Сонымен 6ipre
букш кашыктыктан окыту жуйесж модельдеу
непзже де карастырылган дидакатикалык
принциптер алыну кажет.

П айдаланылган эдебиет
1 К ом енский Я .А . В еликая дидактика. В кн.: Х рестом атия по истории зарубеж ной педагогики. /Сост.А .И .
П и скун ов.2-е изд. перераб. —М ., 1 9 8 1 .- 2 3 1 б.

Резюме

В статье рассматриваются дидактические принципы дистанционного обучения. Наряду с
традиционными принципами дидактики, расмматриваются специфичные принципы дистанционного
обучения.
S um m ary

In this article the didactic principles o f distance training are considered. Along with traditional principles o f
didactics, specific principles o f distance training are considered.
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