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─ жетекші оқытушылардың, кафедралар мен факультеттерді жүйелі талдауда 

олардың жұмысын жақсарта отырып, университет үшін стратегиялық бағыттарды қолдануға 

болатын статистикалық ақпаратты жинау; 

─ Персоналды ынталандыру құралдарын түрлі құрылымдық бӛлімшелерінің басқару 

операциялық тиімділігіне әсер ету. 

Қаз-тұтыну одағы Қарағанды экономикалық университетінде каскадты мониторинг 

ӛткізілген болатын. Каскадты мониторинг студенттердің сабақты түсінуі білім беру 

процесінің үш деңгейлі бақылауын кӛрсетеді.Бұл процесс ақпарат және оқыту каскадты 

мониторинг интеллектуалдық жүйесінде жүзеге асырылады. 

Мониторинг, яғни білім беру процесінің сапасын бақылауы енгізілген, оқыту 

сабақтарының деңгейінен басталатын, ағымдағы және аралық бағалауды қосатын, 

бағалаудың нәтижесі негізінде аяқталатын және оқытудың бағыты кепілді сапаны 

қамтамасыз етуге ғана емес, автоматты ақпараттық жүйені қолдана отырып, сонымен қатар 

оқу жұмысының белгілі бір ӛлшемінің орындалуын  қамтамасыз ететін бақылау. 

Кафедраның практикалық жұмысшылармен түлек моделінің компетенттілігінің 

негізіне қойылған серіктестігінде қажетті компетенция құру және оқу нәтижесі сипатталды. 

Оқу бағдарламасының кәсіби біліміне мониторинг жүргізу қажеттілігі әрбір жас 

маман үшін ЖОО-ның маңызды рӛлі. Университет студентпен (болашақ жас маман) жұмыс 

беруші арасындағы басты байланыстырушы. Оқу мониторингі нәтижесінде алынған 

кӛрсеткіштер динамикасы – оқу сапасының мағызды критерийі. Мониторингтік зерттеу 

қаншалықты тиімді орындалғаны оқу орнының әлеуметтік-экономикалық жағдайын 

жақсартуына бағытталған ЖОО-ның болашақтағы қызметіне байланысты. Толықтай 

айтқанда, кәсіби оқудың мониторинг жүйесі ЖОО-ның ӛзі жайлы ақпарат алуының маңызды 

кӛзі болып табылады [4].  
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Ақпараттандыруда - білім беру жүйесі және онымен байланысты адамзат 

әрекеттерінің түрлері де бірге қалыптасады, нақтырақ айтқанда ол жаңа ақпараттық 

технологияның әсерімен маңызды ӛзгерістерді басынан ӛткере отырып ықпал етеді. 

Білім беру жүйесін компьютерлендіру уақыттың негізгі құбылысы болып табылады 

және жалпы мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық талабы бар қазіргі кездегі Қазқстандағы 
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ақпараттандырудың маңызды бағыттарының бірі. Болашақ маманның бойынан табылатын 

білімділік, біліктілік және қабілеттілігі арқылы болашақтағы қоғамның даму жолдарын 

анықтаймыз.  

Қоғам ӛмірін ақпараттандыру және онымен байланысты есептеу техникасы 

құралдарын жан-жақты дәріптеу, білім беру жүйесінің дамуына айтарлықтай ықпал етеді. 

Оқу-тәрбие үдерісіне қажетті жаңа техникалық құралдарына береді, білім беруге және оны 

меңгертуге қажетті автоматтандырылған ақпараттық жүйені қолдануға ынталандырады. 

Есептеу жүйелерін жахандандыру кезінде ақпараттандырудың маңызы ӛте зор. 

Біріншіден ақпараттандыруды жоғарғы оқу орындары мен оқу процесстері талап етеді. Бұл 

процесті автомаматизациялаудан бұрын жоғарғы оқу орындарының ақпараттандыру туралы 

сӛз қозғауға болмайды.  

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары, оқу орындары 

және еліміздің тұрғындары толығымен Windows операциялық жүйесін қолданады деуге 

болады. Бұған басты себеп Windows операциялық жүйесінің танымалдығы мен қолданушыға 

түсініктілігі деуге болады. Осындай артықшылық басқа таныла қоймаған операциялық 

жүйелерде де кездеседі. Бұл электронды оқулықта операциялық жүйенің не екенін, алғашқы 

шыққан операциялық жүйелерден бастап қазіргі таңдағы операциялық жүйелерге дейін 

мәліметтер қарастырылған және қай операциялық жүйенің қандай артықшылығы мен 

кемшіліктері бар екендігін айқындап кӛрсетеді. 

Қазірдің ӛзінде windows операциялық жүйесінен басқа операциялық жүйені жетік 

меңгерген мамандар қажетсінетін мекемелер жетерлік. Мысал ретінде Linux операциялық 

жүйесінің серверлерге арналған нұсқасын алайық, бұл операциялық жүйені жетік меңгерген 

мамандар ӛте қажет себебі Linux операциялық жүйесі басқа операциялық жүйелерге 

қарағанда ӛте арзан тіпті тегін деуге де болады және Windows операциялық жүйесіне 

қарағанда жылдам. Мұны жақсы түсінетін хостингпен айналысатын компаниялар осындай 

мамандарды қажетсінеді.  

Операциялық жүйе алдыңғы кезекте білім беру саласында, коммерциялық 

ұйымдардың, мекемелердің компьютермен жұмыс жасауын жеңілдететін бағдарламалық 

жасақтама. Бүгінгі таңда басқа операциялық жүйелерге оқушылардың, студенттердің, тіпті 

жалпы пайдаланушылардың қызығушылығы арта түсуде. Жасалынған интерактивті оқыту 

құралы әр түрлі оқу орындарында, оқу курстарында қолданылуы мүмкін. Бұл интерактивті 

оқыту құралында әр түрлі операциялық жүйелердің артықшылықтары мен кемшіліктері 

жӛнінде толық баяндалған.  

Ӛндірістік оқыту сабақтарында операциялық жүйелерді оқыту әдістері, оқытудағы  

мақсатын, формаларын, Windows, Norton Commander, Ms Dos, Unix, Linux операциялық 

жүйелері бойынша берілген командалар мен қызметтері электронды оқулық негізде 

қарастыру. 

Бұл ғылыми жұмыстың мақсаты ең тиімді жолмен «операциялық жүйелер» пәнін 

үйрету мақсатында қысқа уақытта оқырманға операциялық жүйелердің не екенін түсіндіріп 

және осы оқулық кӛмегімен басқа операциялық жүйелермен танысып, оны қоғам игілігі 

үшін дұрыс әрі тиімді қолдануды үйретіп, ең тиімді деген операциялық жүйелерді 

пайдалануды қолданысқа енгізу. 

 

«Операциялық жҥйелер» пәніне интерактивті оқыту бағдарламасын қҧру сипаттамасы 

Электронды оқулық бағдарламасы жүктелгенде алдымен Flasһ МХ 

бағдарламасында дайындалған. Тӛменде кӛрсетілгендей мәзір шығады (суретте 1). 

Мәзірде алты батырма бар. 
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1-сурет. Интерактивті оқу бағдарламасының алғашқы беті ашылады. 

 

Бұл беттің сол жақ бӛлігінде жеті батырма орналасқан: 
-  «Кіріспе» - «Операциялық жүйелер» пәнінен электронды оқулық құру бағдарламасына 

қысқаша түсініктеме берілген; 

-  «Операциялық жүйе» - мұнда 1-тарау бойынша ӛтілетін тақырыптар орналасқан; 

- «Windows операциялық жүйесі» - мұнда 2-тарау бойынша ӛтілетін тақырыптар 

орналасқан; 

- «Unix операциялық жүйесі» - мұнда 3-тарау бойынша ӛтілетін тақырыптар орналасқан; 

- «Linux операциялық жүйесі» - мұнда 4-тарау бойынша ӛтілетін тақырыптар орналасқан; 

-  «Қолданылған әдебиеттер тізімі» - мұнда «Операциялық жүйелер» оқулығына қатысты 

әдебиеттер тізімі орналасқан. 

 

 
 

2-сурет. «Операциялық жүйесі» тақырыбы. 

 

Бұл беттегі тақырыптарды басу арқылы сол тақырыпқа байланысты толық ақпарат 

орналасқан бетке ӛте аламыз Беттің жоғарғы оң жақ бұрыштарындағы бағыттауыш 

кескініндегі батырмалар арқылы келесі тақырыпқа ӛте аламыз немесе кері қайтамыз. 

Мысалы ретінде бірінші тараудағы бір тақырыпты таңдаймыз. Ол «операциялық 

жүйесі» тақырыбы болсын. 
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3-сурет.«Windows операциялық жүйесі» тақырыбының кӛрінісі. 

 

 
 

4-сурет.«Unix операциялық жүйесі» бағдарламасының кӛрінісі. 

 

 
 

5-сурет.«Linux операциялық жүйесі» тақырыбының кӛрінісі. 
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«Операциялық жүйелер» пәнін үйрену мақсатында мамандандыру курсы пәнінен 

интерактивті оқыту құралын жасау тақырыбына орындалған ғылыми жұмыста мына 

мәселелер анықталды: 

- білім беру жүйесіндегі интерактивті оқыту технологиясының мәні мен рӛлі; 

- Қазақстан Республикасының білім мекемелерінде қосымша оқыту 

технологиясының қолданылу барысы. 

Интерактивті оқыту құралы жүйесінің рӛлі білім саласы үшін ӛте жоғары, себебі бұл 

жүйе арқылы оқытушыларымызбен студенттеріміз әлемдік ақпараттармен байланысуға, 

ғылыми және шығармашылық жұмыстарын жетілдіруге, әлемдік ақпарат кеңістігінде 

ӛздерінің білімдерін шыңдауға зор мүмкіндік алады. 

Интерактивті оқыту құралы ақпараттық мәдениет деңгейі дидактикалық 

бағдарламалар білім саласында оқытуды басқару мен бақылауды автоматтандыру, студентке 

ӛз бетінше қайталанбайтын кӛпнұсқалы, кӛпдеңгейді дидактикалық шарттар негізінде 

тапсырмалар беру, білім мен дағдыны объективті бағалау, ерекше ақпараттық 

материалдарды мультимедиалық формада беру, виртуалды ӛмірге енгізу т.с.с. жаңа 

мүмкіндіктер ұсынылады.  
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Информатизация общества — это  социальный процесс, особенностью которого 

является сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и использование 

информации, осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и 

вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств информационного обмена. 

Информатизация общества обеспечивает: 

 • активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала 

общества, сконцентрированного в печатном фонде, и научной, производственной и других 

видах деятельности его членов, 

• интеграцию информационных технологий с научными, производственными, 

инициирующую развитие всех сфер общественного производства, интеллектуализацию 

трудовой деятельности; 

• высокий уровень информационного обслуживания, доступность любого члена 


