
Облыста білім беру саласын 
цифрландыру 
— электрондық журналдар 
мен күнделіктер жүйесіне 
қосылу;
— облыс мектептерінің 
кеңжолақты интернет 
желісіне қосылуы;
— облыс мектептерін 
компьютерлік техникамен 
қамтамасыз ету және Wi-Fi 
желісімен қамту;
— мектепке дейінгі білім 
беру жүйесінде электронды 
балабақшаларға кезекке қою 
және жолдама беру жүйесін 
енгізу;
— техникалық және кәсіптік 
білім берудегі оқу үрдісін 
автоматтандыру жүйесін 
енгізу бағыттары бойынша 
жүргізілуде.

ЦИФРЛАНДЫРУ — УАҚЫТ ТАЛАБЫ 

Мемлекет басшысы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты стратегиялық 
құжатында «Цифрлы Қазақстанның» маңызына тоқталса, 
«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында 
бағдарламаны жеделдетіп іске қосуды тапсырды. Себебі, 
ақпараттық технологиялар қарыштап дамыған заман-
да цифрландыруға иек артпасақ, көшке ілесе алмай-
мыз. Қазір өркениетті елдер цифрлы жүйеге көшіп, 
халқының әл-ауқатын жылдан-жылға жақсартып келеді. 
Осы ретте, елімізде цифрландыру мәселелері жөніндегі 
республикалық кеңес құрылып, «Цифрлы Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. 

Цифрландыру білім 
берудің қолжетімділігіне, 

әкімшілендіруді және басқаруды 
оңтайландыруға, білім беру контентін 
ынталандыруға жағдай жасайды. 
Сонымен қатар ол елдің әлеуметтік-

экономикалық дамуының қозғаушы 
факторы болып отыр.

«Цифрлы Қазақстан-2020» 
мемлекеттік бағдарламасын тиімді 
іске асыру үшін білім беру саласында 
цифрландыруды жүзеге асыруда Жол 

картасы жасалды.      

о

Ерлан МАЕМЕРОВ
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Бүгінгі күні облыс мектептері үшін 
цифрлық білім беру ресурстары 
қолжетімді. Бұл — оқытудың сапасын 
арттыруға ықпал етеді, әсіресе шағын 
комплектілі мектептер үшін өзекті.

Облыстың барлық мектептері 
сандық білім беру ресурстарына 
қосылғанын атап өту керек. 399 
(100%) мектеп «Күнделік» жүйесіне, 
«Bilimland» цифрлық білім беру ре-
сурстары порталына қосылған. Оның 
ішінде 250 (62,6%) мектеп офлайн 
және 169 (42,4%) мектеп онлайн 
тәсілінде білім беру ресурстар порта-
лына қосылады.

Жүйеге қосылған мектептер 
бойынша белсенділіктеріне 
байланысты мониторингтік сараптама 
жүргізіліп тұрады. 

Білім беру мекемелерінде 
ақпараттық жүйені енгізгеннен кейін 
оқушылардың мектепке себепсіз бар-
мауы 80%-ға, жасөспірімдер арасын-
да құқықбұзушылық фактілері 65%-ға 
дейін азайғанын, оқушылардың 
үлгерімі 16%-ға өскенін (44%-дан 
60%-ға), қағаз түріндегі құжаттардың 
айналымы 50%-ға қысқартылғанын 
атап кеткен жөн. 

Орта білім беру саласын-
да цифрландыруды дамыған 
инфрақұрылымсыз елестету мүмкін 
емес.

Облыс бойынша қызмет жасайтын 
мектептердің барлығы кеңжолақты 
интернетке қосылды. 

Жалпы орта білім беретін мектеп-
тер 50,6% оқу үдерісінде ішкі сымсыз 
Wi-Fi желісімен жарақтандырылған.

Облыс бойынша «Мектепке дейінгі 
білім беру ұйымдарына электрон-

ды кезек» жобасы енгізіле баста-
ды. Аталған жоба мектепке дейінгі 
ұйымға қабылдау үрдісін толық 
автоматтандыруға бағытталған. Тек 
кезекке қою ғана емес, балабақшаға 
жолдама алу және оған қабылдану 
автоматтандырылады, бұл сыбайлас 
жемқорлық қатерін жоюға мүмкіндік 
береді.     

Мемлекет басшысының тапсыр-
масымен Ұлттық білім беру де-
ректер қоры ақпараттық жүйесі 
іске қосылды. Мұндағы міндет – 
ведомстволық статистиканы қағаз 
күйінде жинауды тоқтату. Ұлттық 
білім беру деректер қорын тиісті де-
ректермен сапалы толтыру да жолға 
қойылған.     

Балалар жылында облыс 
мектептері 24 3D-принтер, 
27 робот техникасы және 
28 ультрақысқафокусты проектормен 
жабдықталды.

Қазіргі уақытта аталған мақсатты 
жүзеге асыру бағытында облыс 
мектептерінде 3D модельдеу, сәулет, 
дизайн, анимация, web-сайт құру 
бағдарламалары бойынша білім 
беретін 25 ІТ-класс ашылды.

Мемлекет басшысы өз Жол-
дауларында IT-білімді, цифрлық 
сауаттылықты қалыптастыруға, 
инновациялық біліктілікке баса 
назар аударуды үнемі айтады. Бұл 
– облыста аталған тапсырмалардың 
нәтижелі орындалуының көрінісі.

ІТ-кластарда оқушылар модель-
деу және бағдарлау негіздеріне 
үйренеді. Сонымен қатар оқушылар 
бұл сыныптағы жаңа компьютерлер-
де ақпараттық технология саласын 
меңгеріп, web-сайттар ашып, жеке 
жобаларын ортаға салып үйренетін 
болады. Үздіктері республикалық, 
халықаралық ІТ-стартаптарға 
қатысып, тың идеяларын дамытуға 
мүмкіндік алады. 

Мектепке дейінгі тәрбие сала-
сында балабақшаларда кезек-
ке қою және бөлудің авто-
матты жүйесі ата-аналар үшін 
орындарды бөлу тәртібін, 
ата-ана мен мемлекеттік 
қызметшінің байланысын 
азайтуға, сыбайлас 

жемқорлық қауіпін 
болдырмауға мүмкіндік 
береді. Осы бағытта 238 
балабақша аталған электрон-
ды ақпараттық жүйесіне 
енгізілді. 

Биыл Ақтөбе облысында 
балаларды дамыту үшін 
барлық жағдайды жасауға 
бағытталған, қоғамның барлық 
күштері мен ресурстарын 
жұмылдыруды мақсат тұтатын 
«Бақытты бала» бірегей жоба-
сы қолға алынды. Жоба ая-
сында облыс мектептері жаңа 
инновациялық құрылғылармен 
жабдықталып, ақпараттық 
технологиялар білім жүйесіне 
енгізілді.
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ІT-класс 3D модельдеу, 
бағдарламалау, инженерлік графи-
ка, робототехника жиынтығымен 
жабдықталған. Компьютерлік сынып-
та  8 жастан 16 жасқа дейінгі бала-
лар осы бағдарлама кешендерімен 
жұмыс жасай алады. Оқушылар 
бағдарлама кешендерімен жұмыс жа-
сауды ұзақтығы 3 айлық курста толық 
меңгере алады. Сабақ өткізілетін 
класс заманауи компьютерлермен 
жабдықталған әрі кеңжолақты интер-
нетке қосылған.     

"Платонус" Электрондық колледж" 
ақпараттық жүйесінің ұсыныстары 
жан-жақты қаралуда. Ағымдағы 
жылы аталмыш жүйе пилоттық үлгіде 
бес мемлекеттік колледжге енгізілген 
болатын. 44 мемлекеттік колледждің 
26-сы аталған ақпараттық жүйеге 
толықтай қосылды.

Ақпараттық жүйе екі модульден 
тұрады: білім беру ұйымына, білім 
басқармасына арналған. 

Жүйе арқылы қабылдау, кар-
тотека, оқу жүйесі, электронды 
журнал, есептер, бұйрықтар және 
т. б. құрылымдар электронды 
түрде жүзеге асырылады. Аталған 
құрылымдарды сандық жүйеге 
көшіру абитуриенттерді қабылдауды 
жоспарлау, студенттер мен 
оқытушылардың жеке ақпараттарын 

электронды сақтау, білім беру 
жүйесін жоспарлау, оқу үлгерімін 
қадағалауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар ата-аналар мен 
студенттер сабақ кестесін, бағалау 
жүйесін, сабаққа қатысымды 
бақылауға және оқытушымен байла-
ныс жасауға мүмкіндік алады.     

Сондай-ақ 2019 жылы 
қосымша 21, 2020 жылы 
26 ІТ-кластың ашылуы жос-
парланып отыр. Үш жылдың 
ішінде 15 мыңнан астам 
оқушы ақпараттық техно-
логия саласын меңгеріп, 
компьютерлік бағдарлама 
кешендерімен жұмыс 
жасауға мүмкіндік алатын 
болады.

2019 жылдың соңына дейін 
оқушыларды мектепке 
қабылдауды автоматтандыру 
үлесін 100%-ға дейін жеткізу 
жоспарлануда.

Осы жобаларды іске асыру 
облыстағы барлық білім беру 
ұйымдарын балабақшадан бастап 
бірыңғай ақпараттық кеңістікте 
жұмыс істеуге және білім беру 
жүйесінің толық цифрландыруға 
өтуіне ықпал етеді. 

Ерлан МАЕМЕРОВ,
Ақтөбе облысы білім 

басқармасының мектепке дейінгі 
және жалпы білім беру бөлімінің 

жетекші маманы

АННОТАЦИЯ
В статье Ерлан Маемеров рассказывает о важности цифровизации в обла-

сти образования, а также делится опытом реализации программы «Цифро-
вой Казахстан – 2020» в Актюбинской области. Широкополосный интернет, 
компьютеризация школ, электронная очередь в детский сад, автоматиза-
ция ТиПО стали реальностью благодаря проделанной работе управления 
при поддержке главы региона. Сегодня в школах области функционируют 
ІT-классы и кабинеты робототехники, и регион уверенно шагает в ногу со 
временем.

19www.bilim.expertСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 2019

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ: ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕ


