
БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ  
ӨМІР САБАҚТАРЫ

Білім берудің қазіргі 
жағдайы мен мәселелерін 
қарастырғанда бүгінгі әлемді 
жайлаған коронавирус, 
oның білім беруге жасаған 
әсері және осыдан шығатын 
қорытындылар әлемнің 
барлық мамандары мен 
сарапшыларын толғандырып 
отырғанын атап кету керек.

Америкалық автор Насим Та-
леб 2007 жылы жазған «Қара 

аққу» атты кітабында осы коронави-
рус эпидемиясы секілді оқиғаларды 
Қара аққу деп атап еді. Бұл «қара 
аққулардың» ортақ белгілері – жал-
пы нормалардан ерекшелігі, өте 
үлкен әсерінің барлығы екенін және 
тосыннан келетінін атап кетіп еді. 
Талеб мырза жақында «осындай 
оқиға туралы жазғанда мен вирусты 
соған жатқызып едім, бірақ оның 
әсері осындай жоғары болады деп 
ойламадым» деп жазды. Автордың 
пікірі және көптеген ақпараттар осы 
індеттің әлемнің экономикасына, 
өмірдің барлық бағатына әсерінің өте 
жоғары екендігін көрсетіп отыр.      

Бұл төтенше жағдай адамзат 
қоғамында, адам баласының 
тіршілік ету ортасында шешілмеген 
проблемалардың әлі де шаш-етектен 
екенін көрсетті. Басқаны былай 
қойғанда, инфекциядан сақтану үшін 
қолданылатын қарапайым бетперде 
мен антисептиктің тапшылығының 
өзі көп нәрсені аңғартты. Ко-
ронавируспен ауырғандарды 
емдейтін дәрігерлердің ска-
фандры, індет жұқтырғандарға 
қолданылатын тыныс алу 
аппаратының жетіспеуі, жұқпалы 
аурулар ауруханаларындағы орын 
санының аздығы, олардың замана-
уи техникалармен, аппараттармен 
тиісті деңгейде жабдықталмауы, 
көптеген елдерде карантин кезінде 
халықты азық-түлікпен қамтамасыз 
етудің қиынға түсуі және тағы 
басқа да мәселелердің беті ашы-

луы әлем мемлекеттерінің төтенше 
жағдайларға әлі де дайын емес 
екенін көрсетті.

Карантиндік шектеулер кезінде 
кәсіпорындардың, мекемелердің, 
ұйымдардың, кәсіпкерлік 
және әлеуметтік нысандардың 
жұмысы тоқтатылуының салда-
рынан жұмыссыздар саны артып, 
адамдардың күн көру деңгейі 
төмендей түсті. Мектептердің, 
колледждердің, жоғары оқу 
орындарының онлайн жүйесі бой-
ынша қашықтықтан оқытуға көшуі 
қиындықтың үстіне қиындықты 
үстемелей түскені анық.

Енді, міне, карантин жағдайында 
бір оқу жылы аяқталуға таяу. Бүкіл 
әлемнің мектептері мен жоғары 
оқу орындары онлайн арқылы 
оқытудан азды-көпті тәжірибелер 
де жинақтады. Осыған байланысты 

COVID-19 пандемиясының 
күтпеген жерден лаулаған өрт 
сияқты кенеттен лап ете қалып, 
бүкіл әлемді шарпуы, одан 
мыңдаған адамның кеселге 
ұшырап зардап шегуі, көптеген 
жандардың қаза болуы, бұл 
індетке қарсы қолданылатын 
ем-шаралардың әлі күнге та-
былмауы баршаны терең ойға 
қалдырды. 
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«Бұдан былай білім жүйесі өзгере 
ме, өзгерсе қалай өзгереді, әлде 
қашықтықтан оқыту жүйесі осылай 
қала бере ме?» деген сияқты алуан 
сұрақ сарапшылардың да, қоғам 
белсенділерінің де көкейін тесіп, 
мазасын алуда. 

Маман ретінде осы сұрақтар 
төңірегінде ойланып көрсем,      

Карантинге байланысты онлайн 
жүйесіне көшу кезінде көптеген 
аймақтарда интернет байланыстың 
жоқтығы, кейбір мектептердің 
толықтай компьютерленбегені, 
жеке үйлерде смартфондардың 
жоқтығы онлайн сабақ өткізуге 
көп қиындық келтіретінін ескер-
ген Білім және ғылым министрлігі 
жедел жұмыс тобын жасақтап, жаңа 
форматтағы білім беру жүйесінің 
жаңа моделін жасағаны есімізде. 
Жұмыс тобы індет кезінде оқу 
үдерісін ұйымдастыру бойынша 
нақты шараларды жүзеге асыруға 
кіріскен мемлекеттердің, көршілес 

елдердің тәжірибесін зерделеді. 
Мұғалімдер балаларды, студенттерді 
жаңаша оқытуға жан-жақты дайын-
далды. Мысалы, төртінші тоқсанға 
арнап министрлік 2 мыңнан астам 
телесабақ әзірлетті. «Қашықтықтан 
оқыту бойынша қиындықтың туын-
дауы мүмкін екенін жақсы түсінеміз, 
– деп жазды Білім және ғылым 
министрі Асхат Аймағамбетов өзінің 

әлеуметтік желідегі парақшасында. 
– Бір отбасында бірнеше оқушы 
оқыса, бір компьютер мен бір смарт-
фонды пайдаланудың ыңғайсыздығы 
немесе қажетті техниканың мүлде 
болмауы мүмкін. Кей жерлерде 
интернет байланысы да жоқ. Пре-
зидент қашықтықтан оқытуды 
ұйымдастыру үшін барлық қажетті 
шараларды қабылдауға тапсырма 

ең алдымен, онлайн сабақтар 
бізге не бергенін, одан не 
өзгергенін анықтап алуымыз 
керек сияқты. 
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берді. Бұл мәселе қазір ерекше 
бақылауда». Осылай деген ми-
нистр әкімдіктермен бірлесе оты-
рып, мектептегі компьютерлерді 
уақытша пайдалануға беру, тіпті, 
қажет болған жағдайда, мектеп-
ке қосымша техника – планшеттер 
немесе компьютерлер сатып алып, 
оларды уақытша пайдалануға 
беру мәселесін қарастырғанын да 
айтқан еді. Осындай қамқорлықтың 
арқасында мектептер оқу жылын 
ойдағыдай аяқтады. Колледждер 
мен жоғары оқу орындары да үлкен 
сынақтан өтті.

Жалпы, онлайн жүйесі бойынша 
білім беру бізге таңсық емес, соңғы 
20-30 жылдан бері елімізде онлайн 
оқыту, қашықтықтан оқыту, вирту-
алды оқыту сияқты жобалар мен 
әдістер оқу үдерісіне біршама еніп 
те үлгерді. Жоғары оқу орында-
рында онлайн оқыту, ашық курстар 
пайда бола бастады, ашық уни-
верситеттер белең алуда. Мұның 
өзі жас ұрпақтың ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды 
терең меңгеруіне, әлемдік білім 
кеңістігіне кеңінен құлаш сермеуіне 
мүмкіндік ашып отырғаны ақиқат. 
Алайда соның бәрі осы уақытқа 
дейін оқушылар мен студенттерді 
сыныптар мен аудиторияларда 
бетпе-бет оқытатын дәстүрлі оқытуға 
қосымша секілді болып келгені 
рас. Дегенмен биылғы әлемдік 
пандемияға байланысты барлық 
елдер мен мемлекеттерде білім беру 
қашықтықтан жүзеге асырылғаны 
адамзат санасында бірталай ой 
туғызғаны анық. Ол, ең алдымен,      

– деген қауіп. Бұған байланысты 
мамандар мен сарапшылардың 
пікірлері де әр алуан. Олардың 
кейбіреулері онлайн сабақ осылай 
жалғаса берсе, бұл жүйеге біржола 
көшіп алсақ деген ойды айтса, 
кейбіреулері бұған қарсы. Қалай 
десек те, онлайн жүйесі өзінің 
өміршеңдігін көрсетіп берді.

Кейінгі жылдары әлемде 
қашықтықтан оқытатын жоғары оқу 
орындарының қатары өсіп келеді. 
Шет елдерде оның тарихы тіпті ер-

теректен басталады. Дереккөздерге 
сүйенсек, Ұлыбританияда 1969 
жылы ашылған Ашық университетте 
бүгінде әлемнің түпкір-түпкірінен 
200 мың студент білім алады екен. 
АҚШ-та 70-жылдардың өзінде 
қашықтықтан оқытудың алғашқы 
қадамдары жасалған. Мұнда 
қашықтықтан оқыту жүйесінің ба-
стамасы ретінде танылған Вильям 
Рейни Харпер алғаш рет Чикаго 
университетінде қашықтықтан білім 
беретін оқу бөлімін ашыпты. Бүгінде 
бірнеше мың студенті бар, бірақ оқу 
ғимараты жоқ университет те жаңа 
технологияларды, әдістемелерді 
қолдана отырып, жастарды он-
лайн жүйесінде оқытып, оларға 
толыққанды дипломдар беруде. 
Әлемдік білім нарығында осындай 
оқу орындары көбейіп келеді.       

Орта білім беру мектептері мен 
жоғары оқу орындарын да ол 
ерекше басымдыққа ие. Болашақта 
біздің елімізде қашықтықтан 
оқыту әдісі дамымаса, әлсіремей 
және ол дәстүрлі оқытудың 
маңызды толықтырушысы бо-
лады деп ойлаймын. Мысалы, 
біз Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінде 
мынадай бір жоспарды еңгізбек 
болып отырмыз. Дәлірек айтсам, 
педагогикалық мамандықтарда 
оқитын студенттеріміздің өндірістік 
практикасының ауқымын екі есе-

«Қашықтықтан оқыту ертеңгі 
күні басымдық алып, білім са-
пасы төмендеп, дәстүрлі білім 
жүйесі артта қалып қоймай 
ма?» 

Ал біздің Қазақстан 
жағдайында дәстүрлі оқыту 
жүйесінің жөні бөлек. 
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ге дейін көбейтпекпіз. Өйткені, 
болашақ маманның мұғалімдік 
қабілеті осы өндірістік практикада 
қалыптасатыны белгілі. Студенттің 
ең соңғы курсының көп уақыты 
практикамен өтетін болғандықтан, 
оның теориялық білімі кейін жет-
пей қалмай ма деген сұрақ туын-
дауы мүмкін. Мұны ескере келе, 
біз кейбір теориялық пәндердің 
жекелеген тапсырмаларын 
студенттеріміздің практикада жүріп-
ақ қашықтықтан орындауына жағдай 
жасауды ойластырып отырмыз. 
Кеміген теориялық сабақтардың 
орны осылай толтырылады. Студент 
бакалавриатта төрт жыл оқуға тиіс 
болса, ең соңғы бір жылын өндірістік 
практикада жүріп, онлайн арқылы 
оқуы мүмкін. Онлайн оқыту пайда-
лы ма, жоқ па, енді өзіңіз ойланып 
қараңызшы.

Дәстүрлі оқыту кезінде онлайн 
жүйесін тиімді пайдалану үшін біздің 
ғалымдарымыз қашықтықтан оқыту, 
ашық оқыту технологиясын одан әрі 
жетілдіру жолдарын қарастыруы 
керек.      

Меніңше, біз де осыған келе 
жатқан сияқтымыз. 

Ендігі бір айта кететін мәселе, 
оқытудың осы түрлері сабақ берудің 
әдістемесі мен методологиясын 
түбегейлі өзгертіп, жаңартуды, да-
мытуды талап етері сөзсіз. Мектепте, 
мысалы, мұғалім сыныпқа келеді, 
оқушылардың үй тапсырмасын 
қалай орындағанын тексереді, жаңа 
сабақ өтіп, оны оқушының қалай 
түсінгеніне көңіл бөледі. Бұл мек-
теп моделі. Ал онлайн жағдайында 
бұл жүйені сол күйінде қалдырудың 
қажеті жоқ. Онлайндық бейне-

сабақтарда тек өтілетін тақырып 
бойынша ақпарат беріледі. Сонан 
соң оны оқушыларға талқылауға 
ұсынады. Көрдіңіз бе, бұл жер-
де бәрі де нақты, уақыт үнемді. 
Сондықтан алдағы уақытта дәстүрлі 
оқыту мен онлайн дәріс беруді 
араластырып оқытуды шындап 
қолға алуымыз, оның әдістемесі мен 
методологиясын дайындауымыз ке-
рек. Бұл, жалпы, педагог ғалымдар, 
тәжірибелі ұстаздар, әдіскерлер 
болып жұмыла атқарылатын жұмыс 
деуімізге болады.       

Қашықтықтан оқытудың 
бұрыннан қалыптасқан дәстүрлері, 
жинақтаған тәжірибелеріміз бар 
болғандықтан, біз карантин тәртібі 
енгізілісімен онлайн дәріс өткізуге 
батыл кірістік. Алайда оның ал-
дында өткен ректорат мәжілісінде 
институт директорларымен, тиісті 
құрылымдық бөлімдер басшы-
ларымен әлемде қалыптасып 
отырған жағдайдың күрделілігіне 
байланысты студенттерді, маги-
странттарды үйлеріне жіберіп, 
оларға онлайн жүйесінде дәріс беру 
мәселесін талқылаған едік. Инсти-
тут директорлары өз ұжымдарында 
оқытушы-профессорлар құрамымен 
жиналыс өткізіп, олардың онлайн-
дәріске дайындықтарын тағы бір 
тексерді. Интернет және басқа да 
байланыс жүйелері жаңа жағдайға 
бейімделді. Алайда қашықтықтан 

оқытуды ұйымдастыруда қиындық 
та кездеспей қойған жоқ. Соның 
бірі еліміздің кейбір шалғай аудан-
дарында интернет байланысының 
нашарлығы болатын. Сол 
аудандардың әкімдерімен байланыс 
жасау арқылы байланыс жүйесін 
жақсартуға қол жеткіздік.      

Өзіміздің ежелгі көршіміз, 
бүгінгі әріптестеріміз Ресей ма-
мандарымен бұрыннан байла-
ныс, қарым-қатынасымыз берік 
болғандықтан, биылғы карантин 
жағдайында «Қашықтықтан оқытуды 
ұйымдастырудағы Қазақстан-Ресей 
тәжірибесі» тақырыбында Крас-
нояр мемлекеттік педагогикалық 
университетінің, Мәскеу қалалық 
мемлекеттік педагогикалық 
университетінің профессор-
оқытушыларымен онлайн-вебинар 
өткізуіміздің пайдасы аз болмады. 
Вебинар барысында қашықтықтан 
оқытуды ұйымдастыру және дамыту, 
қашықтықтан оқыту курстарының са-
пасын қамтамасыз ету мәселелерін 
талқыладық. Сонымен бірге Zoom, 
Google, Hangouts, Big Blue Button 
платформаларын пайдалану 
мәселелері сараланды. Екі елдің ма-
мандары www.Bilim-land.kz элек-
тронды платформасын және STEM 
білім беру курстарын қашықтықтан 
оқытуға пайдалану тәжірибелерін 
ортаға салды. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті 
үстіміздегі жылдың 16 наурызы-
нан бастап қашықтықтан оқытуды 
«Univer» жүйесі арқылы «Moodle» 
платформасы арқылы жүзеге 
асыруға кірісті. Бұл өзі қашықтықтан 
білім беру ретінде Еуропа елдерінде 
бұрыннан қолданылып келе жатқан 
жүйе. «Moodle» платформасы 
көптеген білім беру ұйымдарында 
белсенді қолданыста келеді. 
Әлемнің белді университеттері 
сияқты Назарбаев университеті 
де осы жүйесін оқу үдерісінде 
кеңінен қолданады. Сондықтан 
біздің де қашықтықтан оқытуға осы 

Бүгінде әлемде Blended 
learning – араластырып 
оқыту деген тәжірибе 
қалыптасып келеді. Бұл 
дәстүрлі және онлайн жүйесін 
араластыра оқыту деген сөз. 

Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық 
университетінің профессор-
оқытушылар құрамы 
да карантиндік шектеу-
лер кезінде студенттер 
мен магистранттардың 
толыққанды білім алуы 
үшін жан-жақты ізденіп, 
қажырлылықпен еңбек 
еткенін атап өткенім жөн 
болар. 

Қашықтықтан оқыту бой-
ынша өзіміздің жинақтаған 
тәжірибеміз болғанына 
қарамай, әлемдік 
тәжірибелерден де хабардар 
болып отырғанымыз бекер 
емес. 
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В своей статье ректор старейше-
го вуза страны, ведущего педаго-
гического университета – КазНПУ 
им. Абая профессор Такир Балык-
баев делится своим видением 
проблем деятельности высших 
учебных заведений в условиях 
пандемии коронавируса, опытом 
и перспективами неизбежных из-
менений в подготовке учительских 
кадров, диктуемых временем.

бағдарламаларды таңдауымыз бекер 
емес.

Карантин жағдайында біздің 
университетіміздің 10188 білім 
алушысы қашықтықтан оқытуға 
тартылды. Оларға онлайн қызмет 
көрсету біліктілік жетілдіру және 
қашықтықтан оқыту орталығы 
мен Білім беруді ақпараттандыру 
департаментіне жүктелді. Оқу 
үдерісін сапалы ұйымдастыру 
үшін бірқатар тиісті іс-шаралар 
жүзеге асырылды. Атап айтқанда, 
университеттің «Академиялық 
саясат» порталы толықтырылып, 
жаңартылды, қашықтықтан 
оқытуға көшуге байланысты іс-
шаралар жоспары, сабақ кестелері 
бекітіліп, нұсқаулықтар әзірленді. 
Қашықтықтан оқыту кезінде 
оқытушылар «Moodle» жүйесінің 
көмегімен мәтіндермен, көмекші 
файлдармен, презентациялармен, 
анкеталармен қамтамасыз етілді. 
Бұл оқытушы мен студенттер үшін 
де өте ыңғайлы интеграция. Осы 
арқылы студенттердің тапсырма-
ларды орындау нәтижелері бой-
ынша оқытушылар баға қойып, 
өз пікірлерін білдіріп отырды. 
Осылайша «Moodle» жүйесі оқу 
материалдарын жасайтын, білім 
беру үдерісіне қатынасушылардың 
өзара интерактивті әрекеттерін 
қамтамасыз ететін орталық ретінде 
бізге көп көмек көрсетті.       

Біріншіден, профессор-
оқытушыларымыз бейне-сабақ, ве-
бинарлар өткізу арқылы өздерінің іс-
тәжірибелерін одан әрі байыта түсті. 
Бастамаларға, тың ізденістерге жол 
ашты. Екіншіден, студенттеріміздің 
ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологиялармен жұмыс істеу, жан-
жақты іздену машығы қалыптасты. 
Үшіншіден, бейне-сабақтар 
оқытушыларды студенттермен 

бетпе-бет кездескендей жақындата 
түскені бізді қанағаттандырды. 
Мен өзім де, оқу орнының бас-
шысы ретінде, студенттермен 
бейне-кездесулер өткіздім. Болып 
жатқан жағдайларға байланысты 
түсінік беріп, олардың сұрақтарына 
ойдағыдай жауап қайтарғаныма 
қуанамын. Мұғалімдермен де 
солай жұмыс істедік. Сөйтіп біз 
болашаққа керекті көптеген пайдалы 
тәжірибелер жинақтадық. Студент-
терге сапалы білім алу үшін толық 
жағдай жасадық деп ойлаймын. 

Әрине, оқыту бар да, оның 
нәтижесін қорытындылау, 
студенттердің алған білімін 
бағалау да үлкен және жауапты 
жұмыс. Білімді бағалайтын кезең 
– студенттердің көктемгі – жазғы 
сессиясы. Университет Ғылыми 
кеңесінің шешімімен 2019-2020 
оқу жылының көктемгі сессиясы 
2020 жылдың 4 мамыры мен 7 ма-
усымы аралығына белгіленсе, қазір 
онлайн-тест «Univer» жүйесі бойын-
ша жүргізілуде және тест тапсыру 
кезінде Академиялық адалдықты 
бақылау үшін прокторинг пайда-
ланылуда. Шығармашылық пәндер 
бойынша емтихандар бейне-конфе-
ренция форматында өткізілуде және 
мұнда да Академиялық адалдық 
прокторингі арқылы бақылануда. 
Сонымен бірге жекелеген сту-
денттер мен магистранттардың 
өтініштеріне байланысты олардың 
білімін ағымдағы бағалары негізінде 
бағалап, емтиханнан босатуға шешім 
қабылдадық. Бұл туралы Білім 
және ғылым министрінің арнаулы 
ұсынысы да бар. Мұндай қадамға 
кейбір студенттердің жеке өтініштері 
мен жергілікті жерлердегі интернет 
байланысының нашарлығына байла-
нысты барып отырмыз. 

2019-2020 оқу жылының 
бітірушілерінің қорытынды 
бақылауын, анығырақ айтқанда, 
мемлекеттік емтихандары мен 
дипломдық жұмыстарын, магистрлік 
диссертацияларын қорғауды 

Академиялық күнтізбеге сай мау-
сым айында дәстүрлі түрде өткізуге 
ұйғарып едік, енді әлемдегі және 
еліміздегі коронавирус індетінің 
жалғасып жатуына байланысты олар-
ды да онлайн-тест, бейне-конферен-
ция түрінде өткізуді шештік. Соны-
мен бірге ақылы бөлімде оқитын 
студенттердің оқу ақысын төлеу 
мерзімін мамыр айының аяғына 
дейін ұзартқан едік. Карантинге 
байланысты ата-аналары жұмыстан 
босап қалған балалардың төлем 
қабілеті төмендеуіне байланысты 
олардың төлем ақысын кейінге 
шегеру туралы өтініштері арнайы 
құрылған комиссияда қаралатын 
болады.      

Қысқасы, биылғы әлемді жайлаған 
пандемия барлық мемлекет-
терге экономикалық-әлеуметтік 
қиындықтар туғызумен қатар, 
адамзат қоғамы үшін зор сабақ 
болды. Мұның ішінде денсаулық 
сақтау мен білім саласында да шаш-
етектен келетін проблемалардың 
қордаланып қалғаны адамзатқа ой 
салады. Міне, осы құбылыстардан 
біз де сабақ алып жатырмыз. 

Такир БАЛЫҚБАЕВ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің 
ректоры, профессор

Қашықтықтан оқыту үдерісі 
бізді көп нәрсе үйретті деуге 
болады. 

Биыл жұмыс берушілеріден 
біздің 2000 түлегімізге 
сұраныс түсіп отырғаны 
да университет үшін зор 
қуаныш. Мынадай қиын 
кезеңде бітірушілеріміз 
жұмыссыз қалмайтынына 
шүкіршілік етеміз.
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