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Білім берудегі жаңа технологияларды қолданудың тиімділігі
Аннотация Мақалада дизайн мамандығында білім берудегі жаңа технологияларды қолданудың 

тиімділігі мазмұндалады. Жаңа технологиялар көркем мәдени білім беру процесінде білім сапасын 
арттырады, оқыту жүйесіне бірқатар өзгерістер енгізеді, оқытудың жаңа түрлерін топтастырады. 
Мақалада дизайн мамандығында заманауи технологияларды білім мазмұнына ендірудің педагоги-
калық-практикалық негіздері мен жүзеге асырылуы сұрақтары қарастырылды. Әлемдік ақпараттық 
кеңістігінің мақсаттары, мазмұны және оқу процесін ұйымдастыру нысандары деңгейінде элемент-
тердің өзара байланыстары белгіленген. Жеке тұлғаға бағытталған жағдайында оқыту үрдісінде 
заманауи технологияларды пайдалануда педагогикалық мақсаттар анықталған. Заманауи техноло-
гияларды пайдалана отырып, құрылымына, оқу материалының мазмұнына және оқу іс-әрекетін 
ұйымдастырудың талаптары айқындалған. Кәсіби пәндерді оқыту әдістемесінің ерекшеліктері 
анықталады. Көркем мәдениет негіздері пайдаланылады. Сондай-ақ, тәжірибелік эксперимент жұ-
мыстарының қорытындысы берілген.

Түйін сөздер. болашақ мамандар, кәсіби білім, дизайн, әдіс-тәсілдер, білім беру, жаңа техноло-
гиялар, көркем мәдени білім беру үрдісі, өнер тарихы, дәстүрлі өнер. 

Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған 
мемлекеттiк бағдарламасының мақсатының бірі ...білім беру процесінің барлық қатысушы-
ларының үздік білім беру ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз 
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ету[1]. Оқыту технологиясы педагогикалық әдістерге негізделген 1960 жылдарда шетел 
зерттеушілері «педагогикалық технология» терминін енгізді. «Педагогикалық технология 
дегеніміз – тәжірибеде  жүзеге асырылатын белгілі-бір педагогикалық жүйенің жобасы, 
ал педагогикалық жағдайларға сай қолданылатын әдіс-тәсілдер – оның бөлігі ғана» – деп 
көрсткен В.Беспалько[2].

Жаңа технологияларды дизайн мамандарына білім беруде де қолдануға болады. Ол про-
блемалық оқыту технологиясы дәріс, өнер апталығын өткізу, дөңгелек үстел, тапсырмалар-
ды орындау, сұрақтар қою әдістері арқылы жүзеге асады. «Өнер тарихы» пәні бойынша 
проблемалық дәрістерде болашақ мамандардың көркем мәдени танымын тереңдету мақса-
тында әртүрлі әдістемелік тәсілдер пайдаланылады. Мысалы, қазақ дәстүрлі қолданбалы 
өнері туралы материалдар беріліп, оған қатысты шешілмеген проблемаларды ортаға салып, 
ой-пікірлер тыңдау басты мақсат. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін мына жұмыстар атқа-
рылады: ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу (болашақ мамандардың ғылыми-практикалық 
конференцияларына ғылыми баяндамалар дайындау); іс-тәжірибеде бақылау; эксперимент 
жүргізу; проблемалық ситуацияның шешу жолдарын, әдіс-тәсілдерін ұсыну; өз ойларын 
қорытындылау. 

Болашақ мамандар әр түрлі көркем материалдарды өңдеудің дәстүрлі тәсілдерінде сәндік 
бұйымдар жасауға, олардың теориялық негіздерін зерттеуге дағдыланады. Дизайн өнерін 
оқытудың әр түрлі формалары мен әдістерін, көркем - шығармашылық, оқу, еңбек және 
қоғамдық іс-әрекетінде сапалы басқару әдісін пайдалануға болады. Осыған байланысты 
педагогикалық технологиялардың және шығармашылықтың болашақ дизайн мамандарына 
білім берудегі орны мен рөлін сараптадық. 

Енді практикалық тұрғыда тереңірек түсіндіру барысында магистранттарды дайында-
уда «Кәсіби пәндерді оқыту әдістемесі» пәнінде «Дизайн мамандығында педагогикалық 
технологиялардың ғылыми негіздері» тақырыбында проблемалық дәріс әдісінің жүргізілу 
технологиясын қарастырайық. Алдымен төмендегі сұрақтар бойынша жауап алынады: 

дизайн өнері:
- түрлері мен тарихи дамуын айтып беріңіз;
- шығармашылық психологияны дамыту жолдарына сипаттама беру;
- көркем мәдениет негіздерінің  әсері бар ма?. 
Дәрістің соңында оқытушы дизайн өнерін оқыту әдістері, формалары, атқаратын 

қызметіне тоқталып, бүгінде шешімін таппаған проблемалар бар екеніне көңіл аударады. 
Мысалы, дизайн өнерінде көркем мәдениет негіздерінен оқыту сапасын жақсарту үшін 
кәсіби маман мен әдістемелік құралдардың керектігін айтады. Сол себептен оқытушы 
бұны шешудің жолдары қандай? - деген сұрақ қояды. Болашақ мамандар өз ойларын 
ғылыми-педагогикалық практикаларынан алған іс-тәжірибелері негізінде дәлелдеп, жауап 
беруге талпынады. Соңында басқа сұрақтар бойынша өз бетінше дайындалуға берілген 
әдебиеттерден маңызды мәселелерді жазып келу тапсырылды. Білім алушылардың 
көркем мәдениет негізінде дайындықтарын теориялық тұрғыда дамытуда қолданылатын 
педагогикалық технологияларды жүзеге асыру әдістерінің бірі – «Қастеев шығармашылығы» 
атты өнер апталығын өткізу. Апталықтың өтілетін мерзімі алдын-ала жоспарланып, 
бекітілді. Газеттер мен мәлімет беретін стенділер шығарылды. Ең бастысы осы уақыт ішінде 
бүкіл ұжымның назары Қастеев шығармашылығына ауады. Ашық куратор сағаттары, 
пікір таластар, дәріс сабақтар арнайы мақсатта өткізілді. Мысалы, Ә.Қастеевтің өмірі, 
шығармашылық жолдары, туындыларының мазмұны туралы толық мәліметтер беріліп, 
қысқаша хабарлар, баяндамалар жасалды. 

Жоғары курс студенттерімен «Ә. Қастеевтің өнеріндегі шынайы ұлттық, халықтық бей-
не» атты тақырыпта пікір талас өткізілді. Пікір талас барысында сөз болатын төмендегідей 
сұрақтар алдын-ала таратылды: 

- суретшінің ұлттық бейнені сомдайтын тақырыптары; 
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- қазақ жерінің әсемдігін бейнелейтін «Шежін өзені», «Тау көрінісі», «Талас өңірі», 
«Мақта жинау» тағы басқа суреттеріне талдау;

- суретшінің шығармашылығындағы қарапайымдылық пен түсініктіліктің табиғатқа 
философиялық парасатпен қараудың нәтижесі. Осындай сұрақтар негізінде дайындалып, 
суретшінің шығармашылық келбетін бағалауға тырысады. 

Апталықтың екінші күнінде бірінші курс білім алушыларымен еркін тақырыпта сурет 
салу байқауын өткізіп, жеңімпаздарды марапатталды. 

Үшінші күні «Өнер – мәңгі бейне», «Қазақ суретінің шыңы» атты әңгіме ұйымдастырып, 
жас суретшілерге өнер құдіретін таныту мақсаты көзделеді. Мысалы, «Қазақ өнері кеше, 
бүгін, ертең», «Қазақ бейнелеу өнерін әлемге танытқан суретші», «Шоқан суреттерінің 
сыры», «Ә.Марғұланның бейнелеу өнерін зерттеу деректері және ғылыми тұрғыдан берген 
бағасы». Осы сияқты тақырыптар барысында өткізген әңгіме жеке тұлғаның бойында өнер-
ге деген сүйіспеншілік, құрмет қалыптастыруға болады.

Төртінші күні сурет үйірмесіне қатысушыларымен қысқа мерзімдік суреттер салу 
жарысын ұйымдастырылып, бесінші күні «Сырлы бейнелер» атты көрме ашылды, онда 
жас суретшілер туындыларына көрермен өз пікірлерін берді. 

Аптаның соңында «Өнерім – өмірім» атты жергілікті суретші, шеберлердің 
шығармашылық кеші өткізілді. Бұндай апталықты қазақ қолданбалы өнерін насихаттауға 
да арнауға болады. Мысалы, «Қазақ қолданбалы өнерінің биік шыңы – киіз үй», «Алтын 
адам – Қазақ елінің символы», тағы да басқа тақырыптар ұсынылды.

Сондай-ақ, дизайн өнерін оқытуда қолданатын жаңа технологиялардың бірі – дөңгелек 
үстел өткізу әдісі. Дөңгелек үстелдің мақсаты – болашақ мамандарды толғандыратын кейбір 
мәселелерді жеке  пікірлер арқылы дәлелдеу. Бұл әдіс олардың өз ойларын ертеңгі заман 
талабына сай іс-тәжірибеде дәлелдеулер келтіре отырып, саналы жеткізуге көмектеседі. 
Мысалы, «Менің мамандығым – менің таңдауым» атты тақырыпта дөңгелек үстел мазмұнын 
қарастырайық. Дөңгелек үстелге алдын-ала қонақтар шақырылды. Олар осы мамандықтың 
түлектері, облыс, қала мекемелерінен дизайнерлер, суретші-дизайнерлер, т. б.  

Алдымен жүргізуші осы мамандықтың қысқаша тарихына тоқталып, оның бүгінгі 
қол жеткізген табыстары және болашақтағы жоспарларымен таныстырды. Осыдан соң 
түрлі мекемелерде дизайнер түлектер өз мамандықтарының тәжірибеде ұрпаққа көркем 
мәдениет негіздерінен білім мен тәрбие берудегі қызығы мен қиындығы туралы әңгімелеп 
берді. Олар қала, облыс көлемінде түрлі салаларда, әсіресе қаламызды көркем-эстетикалық 
жағынан безендіруде өз үлестері бар екендігін мысалдармен дәлелдеді.   

Дөңгелек үстел соңында жыл сайынғы қолданбалы өнер саласындағы дипломдық 
жұмыстарынан көрме ұйымдастырылды. Көрмеге қойылған бұйымдар қазақтың ұлттық 
салт-дәстүрін, ырым-жораларын бүгінгі ұрпаққа жеткізуде бірден-бір құрал. 

Қазіргі кезде оқытудың ең кең тараған тиімді формасы – интернет желісі арқылы ақпарат 
алу. Жаңа технологияны қолдануда Қазақстан суретшілері туралы интернет жүйесіндегі 
материалдармен танысудың берері мол. Бұл Қазақстан көркем мәдени мұрасын шет елде 
белсенді таныстыруға бағыттайды. 

Интернет желісінде пайдалануға да толығымен мүмкіндік бар болғандықтан, 
электрондық оқулықтар мен мультимедиялық оқыту құралдарын дайындауды жеделдету 
және қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға аса көңіл бөлінеді. 

Бүгінгі білім саласындағы реформалау барысында әр түрлі   технологияларды қолдану 
негізінде шығармашылық өрлеу байқалады. Өнер педагогикасының болашақ дамуы ғылым 
мен техниканың жетістіктеріне, өнер саласын қамтитын компьютерлік окыту бағдарлама-
ларына, электрондық акпараттық анықтамаларға сүйенеді. Өнердің әр түрлерінің жаңаша 
әдістемелік дамуына акпараттык технологиялар әсер етеді. Өнерге үйрету барысында ақпа-
раттық технологияларды  қолданудың негізгі бағыттарын төмендегіше топтастыруға бола-
ды: 
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- теориялық білім алу (өнердің әр түрлерінде шығармаларды дұрыс кұрастыру заң-
дылықтары мен талаптары); ойындык және оқу бөлімдері (өнер теориясы мен терминдерін 
түсіндіру); 

- өнердің әр түрлерінің тарихын және жасалу жолдарын игеру; 
- өнер туралы әдебиеттерге талдау жүргізу (өнер туындылары туралы аныктамалар-

ды, суретішінің қысқаша өмірі мен шығармашылық жолдарын зерделеу);
- шығармашылык   қабілеттерді   дамыту   (өнер   шығармаларындағы композиция мен 

колоритті табу саласындағы әдістерді дамытуға арналған).
Көркем мәдениет негізін оқытуда ақпаратты комуникативтік оқу бағдарламаларын қол-

дану ерекшеліктері төмендегі мазмұнды құрайды:
- электронды оқулық компьютерлік бағдарламада  гипермәтінді   ортаны   топтасты-

ратын   көркем   сурет материалдарының жиынтығы;
- электронды өнер энциклопедиясы төмендегі бөлімдерден тұрады: әлем халықта-

рының өнері, өнер шеберлері, шығармалары, шығармалар мазмұнын талдауға арналған 
тапсырмалар және тағы басқалар;

- кітапханалық ақпараттық-іздеу жүйесі. Онда өнердің әр түрлеріндегі шығармалар-
дың дыбыстық немесе әнмен көркемделуі, мультимедиялық жүйе, практикалық сабақтар 
реті, атақты әлем суретшілері өмірі туралы мағлұматтар алуға болады;

- білімді тексерудегі компьютерлік бағдарламалар. Онда тек сабақ үстінде ғана емес, 
сабақтан тыс уақытта да болашақ дизайнерлердің өз бетінше жұмыс жасауға мүмкіндік 
беретін тапсырмалар, студенттің өзін-өзі бақылауға, білімін тексеруге, емтиханға 
дайындалуға арналған тапсырмалар беріледі;

- дамытушылык ойындар өнер туралы студенттердің алғашқы түсініктерін 
қалыптастыру үшін қолданылады. Мысалы, суретшілер шығармаларына талдау жүргізу.

Осы мазмұндағы компьютерлік оқыту бағдарламалары білім алушылардың қабылдауын,  
көру  жүйесін,  түсіну  қабілеттерін,   әсер ету,  қалыптастыру мүмкіндіктерін пайдалану 
(акпараттық   жүйелерді   мақсатқа   бағыттау іскерлігі) әрекет ету құзіреттілігі олардың 
қиялын асқақтатып, шабытын шыңдайды, қызығушылығын, талпынысын, белсенділігін 
арттырады.

Оқытудың жаңа интерактивті оқыту технологиясында электронды оқулықтар қолдану 
маңызды. Білім берудегі электронды оқулықтарды оқу үдерісінде кең қолдану мәселелері 
әлі де жаңа сұраныстар туғызуда: біріншіден, білім беру саласының алдында тұрған 
мәселелерді шешу үшін жаңа педагогикалық негіздерін жасау мен ендіру ғылыми нұсқалы 
болуы керек; екіншіден, білім беру саласында көркем мәдениетті ендіруде теориялық және 
практикалық негіз болатын пәнді енгізу қажеттігі туды. 

Электронды оқулықтар, олардың оқу үдерісіндегі орны туралы ғалымдар (М.А.Винницкая, 
А.И.Тәжіғұлова, Е.К. Балапанов, Б. Бөрібаев, Р.М. Жүзбаева, А.М. Мереке тағы басқа 
ғалымдар) еңбектерінде атап өткен. 

Электронды оқулық (ЭО) – типтік оқу бағдарламаға сәйкестендірілген болашақ дизайн 
мамандарының өздігінен және оқытушының көмегімен оқу курсын меңгеру мүмкіндігін 
қамтамасыз ететін бағдарлы әдістемелік оқыту жүйесі.  Сондай-ақ, интернет желісі арқылы 
білім беруде қолданатын бірден-бір оқу-әдістемелік және қашықтықтан оқыту құралы.

Электронды оқулық үдеріс пен объект даму динамикасында, 2-3 деңгейлі моделде 
қолданушыға бейнеленуші объектің шындығын жеткізеді. Интерактивті байланыс 
ақпаратты қолданушы құрастырушы (оқытушы) арасында кері байланыс орнатуға, жедел 
жауапты және визуальды іс-әрекетті баяндауға мүмкіндік береді. 

Осы мүмкіндіктерді жүзеге асыру мақсатында «Қазақстан көркем мәдениеті», «Көркем 
мәдениет жүйесінде дизайн өнерінің қалыптасуы», «Дизайн өнері тарихы және теориясы» 
(орыс және қазақ тілдерінде), «Қазақстан өнері тарихы және теориясы» атты электронды 
оқулықтар құрастырылды. Мысалы, «Қазақстан көркем мәдениеті» атты электрондық 
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оқулықта әлемдік және Қазақстан көркем мәдениетінің тарихы мен даму кезеңдерін 
студенттерге теориялық түрде оқып үйренуге мүмкіндік туғызады. Болашақ дизайнерлердің 
көркем-эстетикалық мәдениеті мен ой-өрісін қалыптастырып, шығармашылық-
психологиялық дүниетанымын тереңдетеді. 

Электронды оқулық «Өнер тарихы және теориясы», «Көркем мәдениет тарихы» пәндері-
нен лекциялық сабақтардың тақырыптарын тереңдете оқытуға мүмкіндік береді. Демек, 
лекция сабақтарынан алған теориялық білімдерін толықтыратын бір-бірімен байланысты 
құрылымды жүйеден тұрып, мазмұны оқу бағдарламасының негізгі бөлімдеріне сай келеді. 

Жоғарыдағы талаптардың негізінде дайындалған «Көркем мәдениет тарихы» атты элек-
тронды оқулық жаңа ақпараттық технологияның барлық мүмкіндігін пайдалану ерекшелік-
тері негізінде мәтіндік материалдарға гиперсілтемелер жасауға, мултимедияны пайдала-
нуға болады. Сондай-ақ, Index.html файл белсенділігінен кейін Internet Explorer парағында 
электронды оқулықтың аннотациясымен танысып, батырманы белсенді етіп, материалды 
оқуға мүмкіндік береді [3]. 

Электронды оқулықта белгілі-бір пәннің дәрістерін тереңірек өздігінен меңгеруге 
бағытталған. „Көркем мәдениет тарихы“ электрондық оқулық төмендегі тақырыптар 
бойынша дәріс сабақтарының мазмұнынан тұрады: «Антикалық дәуір көркем мәдениеті», 
«Ортағасырлық Батыс Еуропа көркем мәдениеті», «Қайта өрлеу көркем мәдениеті», «Ресей 
көркем мәдениеті», «Қазақстан көркем мәдениеті», «Орта ғасырдағы Батыс Қазақстан 
көркем мәдениеті», «ХХ ғасырдағы Қазақстан көркем мәдениеті». 

Көркем мәдениет тарихын тереңірек меңгерудегі мақсат өнертану біліміне және дизайн 
өнерінің шығу тарихы, рухани және материалдық ерекшеліктерін, түрлері мен жанрларын, 
дүниетанымдық негізі семинар сабақтарында талданады: „Дизайн өнерінің адамның рухани 
және материалдық өміріндегі алатын орны“ тақырыбында: дизайн өнеріндегі көркем 
мәдениет, дизайн өнерінің түрлері мен жанрлары, дизайн өнеріндегі көркемдік кеңістік пен 
уақыт, әлемнің жеті кереметі мазмұндалады. Египет, Вавилон, Ассирия елдері мәдениетінде 
ежелгі Қосөзен өнерінде қалыптасқан өнерге жалпы сипаттама беріліп, Египет өнерімен 
ұқсастықтары, ерекшеліктері, әлемдік өнерге қосқан үлесі, Шумер және Аккад қалаларының 
ежелгі мәдениеті мен сәулет өнерінің жетекші ролі анықталады. Ассирия мәдениетінде 
сарайлар мен зиккураттар сипатталады. Орыс көркем мәдениетінде Феофан Грек және 
Андрей Рублев живописі ерекшеліктері мазмұндалады. Москва Кремлінің ансамблі мен 
ХІV-ХVІ ғасырдағы Успен, Архангель ғибадатханалары мен Василий Блаженный соборы 
талданады.  Халықтық ағаш сәулет өнерінде шатырлы архитектура, ағаш сәулет үлгісінде 
салынған ХVІ ғасыр архитектурасы мен Коломенск, Дъяков селоларындағы шіркеулер 
сипатталады.

Орта ғасырдағы қазақ архитектурасының тарихы мен дамуына шолу жасау мақсатында 
қазақ архитектурасының биік шыңы – киіз туралы түсінік беріледі. Орта ғасырдағы 
сәулеттік жәдігерлер түрлері және даму тарихы сипатталады.

Қазақ суретшілері мен этнограф зерттеушілердің шығармаларында тұңғыш қазақ 
суретшілерінің шығармаларына талдау жүргізу мақсатында И. Клапрот, Т. Аткинсонның 
қазақтың тұрмыс-салты мен мерекелері бейнеленген суреттерінен қазақ көркем мәдениетінің 
ерекшеліктерін талдау жүргізіледі. Корнеев, Орловский этнографиялық жұмыстары 
Н. Гейслер, А. Мартынов, В.Н. Белослюдов, Г. Гуркин, Ш. Уалиханов, В. Верещагин, 
П.Кузнецовтың шығармаларындағы қазақ өміріне және табиғатына арналған көркемдік 
шығармалары мазмұндалады. Т.Г. Шевченко картиналарындағы Маңғыстау көріністері мен 
халық портреті мен Н.Г. Хлудов шығармаларындағы қазақ бейнесі талданады. Пән бойынша 
оқу құралдары мен әдістемелік құралдардың көмегімен ОӨЖ өткізу түрінде аудиториялық 
сабақтар, студенттердің оқу әдебиеттерімен және қосымша журналдар, альбомдармен 
жұмыс жасап, оқытушымен берілген тақырыптар төңірегінде сұхбат және консультациялар 
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алады, облыстық өлкетану мұражайына, суретшілер мен сәулетшілер шеберханаларына 
барып, өнер шығармаларына, жобаларға талдау жасалады. 

БӨЖ сабақтарында ежелгі тас үңгірлердегі бейнелеудің символикалық және 
семантикалық қасиеттерін анықтау мақсатында: Алғашқы адам өнерінің пайда болуы және 
олардың космостық ойлау қабілеті; Европа және Азиядағы алғашқы мәдени ескерткіштер; 
Франциядағы Ласко, Испаниядағы Альтамир, Африкадағы Тассилин-Аджер үңгірлері; 
Скифтік жануарлық стиль туралы түсінік. Пазырық қорғаны Алтайлық жануарлар стил 
мәселелері туралы мәнжазба дайындайды. Ежелгі Үнді өнері, Ежелгі Египет, Грекия, 
Рим, Орта Азия, Кеңестік кезең тұсындағы Қазақстан және реалистік бейнелеу өнерінің 
даму кезеңдері, Қазақстан бейнелеу өнеріндегі ұлттық колорит және қолтаңба көріністері 
тақырыптарының мазмұнын ашу мақсатында шағын баяндамалар дайындайды.

Соңында курстық жұмыс тақырыптары мен тест тапсырмалары беріледі. «Қолданылған 
әдебиеттер» бөлімінде студенттерге әр тақырыптар бойынша керекті әдебиеттер тізімі 
беріледі.

Дәстүрлі оқулықпен салыстырғанда электронды оқулықтың өзіндік ерекшелігі мынада: 
- қарастырылатын пәннің тақырыптары негізінде кең мағыналы мазмұнда жан-жақты 

ұғым қалыптастырады; 
- болашақ дизайнер өзіндік жеке белсенді қызмет атқаратын субьект түрінде таны-

лады; оқу бағдарламасының мазмұны, формалары (іскерлік, тестік бақылау) толығымен 
қарастырылады; 

- болашақ дизайнер өзіндік жеке іздемпаздық қабілетіне жол ашады, оқып-білуге, ин-
теллектуалды ойлау қабілетін дамытады; 

- гипермәтінді және мултимедиялық көрсетілім мүмкіндігі анықталады; әр студент-
тің қабілетіне қарай интерфейс ұйымдастырылып, өзіндік тексерудің (бақылаудың) тестілік 
жүйесі ұсынылады; 

- мол ақпараттың сақталу мүмкіндігі артып, Интернет желісі арқылы қашықтықтан 
оқытудың білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Бұл Қазақстан көркем мәдениетін 
шет елде белсенді таныстыруға бағыттайды.

Сондай-ақ, жеке тұлғаның көзқарастарын шығармашылыкпен байланыстыруға, әр түрлі 
әлеуметтік жағдайларда өзіне-өзі сенімді болуға, топпен жұмыс жасауда ұйымшылдыкка 
үйретеді. Демек, акпараттық технологиялар көркем мәдени білім беру процесінде білім са-
пасын арттырады, оқыту жүйесіне бірқатар өзгерістер енгізеді, оқытудың жаңа түрлерін 
топтастырады. Ақпараттық комуникативтік технология көркемдік білім беру жүйесінде 
білім алушының тұлғалық, бағыттылық моделінің дамуын қалыптастырады. 

Оқу материалын игерген маман, өзіне талап қоя білуге үйренеді. Белгілі-бір шығарманы 
бейнелеудегі құрылымдық, композиция және колорит ерекшеліктерін меңгереді. Мысалы, 
компоновка талаптарын ескере отырын, натюрморттағы кұмыра шеңбер мен квадраттан 
тұратындығын дәлелдеуге болады. Немесе әдеби шығармалардан теңеулер іздейді. Бола-
шақ дизайнер өзі  салған суреттерінен жаңалык іздеуге тырысады.  Ең маңыздысы   жаңа   
материалды   өзіне   ең  қолайлы   тәсілдермен   үйренуге талпынады. Көру мен есту образ-
дарының өзара байланысын береді.  Жаңа технологияға көшу бүгінгі жоғары кәсіптік білім 
беру салаларын әлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдастыру арқылы жаңа өмірдің керегіне 
асатын, қоғам сұранысын қанағаттандыратын болашақ дизайнерлер дайындауға болатын-
дығын, ол үшін бейнелеу өнерінде көркем мәдениетті жүзеге асыру, көркем мәдениетке 
баулу мәселелеріне көңіл қою білім берудің негізгі мақсаттарының бірі.

Білім берудегі әртүрлі белсенді әдістер барлық аудиториялық сабақтарды жүргізу бары-
сында қолданылуы тиіс. Өйткені, бұл әдістер, оқытушыға әртүрлі оқу жағдайларына үңілу-
ге көмектеседі. Мысалы, проблемалық дәріс, эвристикалық әңгімелесу, жобалаушы топтар 
тиянақты белсенді әдістің қосындылары  білім алушыларға идеяларды тиянақтауға, ойла-
уға, олардың өзіндік шығармашылылық дамуын қамтамасыз етуге көмектеседі.
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Жаңа технологияларды пайдаланудың негізінде, сабақты түрлендіріп өткізу арқылы ша-
ралардың көркем мәдениет негізінде болашақ дизайн мамандарын дайындауда тиісті мақ-
сатқа қол жеткізуге болады.
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Эффективность использования новых технологий в образовании

Аннотация. В статье рассматривается эффективность использования новых образовательных 
технологий в специальности дизайна. Новые технологии повышают качество образования в худо-
жественном культурном образовании, вносят ряд изменений в систему обучения и классифицируют 
новые типы обучения. Также в статье рассматриваются педагогико-практические основы внедре-
ния в содержание образования современных технологий и их практическая реализация. Авторами 
выделена взаимосвязь элементов мирового информационного пространства на уровне целей, со-
держания и форм организации учебного процесса. 

Выявлены  педагогические  цели   использования   современных  технологий   в    процессе   об-
учения в условиях личностно – ориентированного подхода. Определены требования к структуре, 
содержанию учебного материала и организации учебной деятельности с использованием современ-
ных технологий. Определены особенности методологии преподавания профессиональных дисци-
плин. Используются основы художественной культуры. Даются выводы экспериментальных работ.

Ключевые слова. будущие специалисты, профессиональное образование, дизайн, методы и 
приемы, образование, новые технологии, художественно- культурное образование, история искус-
ства, традиционное искусство.

T. K. Samuratova
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Efficiency of using new technologies in education

 Summary. The effectiveness of using new educational technologies in the design profession is 
considered in the article. New technologies improve the quality of education in art cultural education, 
introduce a number of changes in the teaching system and classify new types of education. Also pedagogical 
and practical bases of introduction of modern technologies in the content of education and their practical 
implementation are considered in the article. The authors highlighted the interconnection of the elements of 
the global information space at the level of goals, content and forms of the educational process organization. 
There is also revealed the pedagogical goals of using modern technologies in the process of teaching in 
conditions of a person - oriented approach. The requirements to the structure, the content of the educational 
material and the organization of educational activities using modern technologies are determined. Specific 
features of the methodology of teaching professional disciplines are also determined. The basis of artistic 
culture is used in the article. The conclusions of the experimental work are given. 

Key words. Future specialists, professional education, design, methods and techniques, education, new 
technologies, artistic and cultural education, art history, traditional art.
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Конкурентоспособность будущего специалиста как педагогическое явление

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования конкурентоспособности 
личности будущего специалиста. В связи с этим авторы обосновывают важность подготовки 
конкурентоспособных учителей, готовых к решению задач духовного обновления казахстанского 
общества, подрастающего поколения и подчеркивают необходимость определения роли, места 
данного явления в педагогике. На основе анализа разных подходов к выявлению сущности 
рассматриваемого феномена, трактовке, структурных компонентов авторы определяют его  
как педагогическое явление и отмечают факт включения термина  «конкурентоспособность» 
в понятийно-терминологический аппарат профессиональной педагогики. Дается определение 
понятия «конкурентоспособность будущего специалиста (учителя)» как системное, интегративное 
образование, включающее профессиональную компетентность, конкурентоопределяющие 
профессионально личностные качества, психологические механизмы конкурентоспособного 
поведения. При определении профессиональной компетенции акцент делается на объект 
профессиональной деятельности учителя – педагогический процесс и компетенции, связанные с его 
проектированием и управлением. В статье также сделана попытка систематизации профессионально 
личностных качеств  на основе вычленения конкурентоопределящих. Авторы отмечают 
недостаточность исследования проблемы конкурентоспособности учителя, выпускника вуза в 
педагогической  теории (в педагогическом образовании) и  определяют некоторые перспективы ее 
развития.  

Ключевые слова. конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособность педагога, 
профессиональная компетентность, конкурентоопределяющие профессионально личностные 
качества

 

Создание новой модели экономического развития современного Казахстана 
«должно сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания». 
Конкурентоспособность является одним из ее приоритетных направлений, и как отмечено в 
программной статье Президента Казахстана «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания»: «Особенность завтрашнего дня в том, что именно конкурентоспособность 
человека, а не наличие минеральных ресурсов, становится фактором успеха нации 
[1]. Соответственно, развитие человеческого капитала требует решения комплексных 
задач повышения конкурентоспособности образования, в частности, педагогического, 
направленного на подготовку конкурентоспособного учительства. 


