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TELECOMMUNICATIVE COMMUNICATION OF TEACHERS  
AND TRAINEES AS LEARNING EFFICIENCY INCREASE FACTORS 
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Key words: Teleconference, relation, national electronic mail. 
Abstract. The article deals with telecommunicative communication of teachers and students as a factor in 

increasing the effectiveness of training. And also, the brightest and most significant forms of interpersonal commu-
nication of students, demonstrating the benefits of using IT educational tools and telecommunications projects 
organized in the framework of their educational teleconference. 

 
 

ƏОК 622.011.4+622.023 
 

ПЕДАГОГТАР МЕН БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ  
ТЕЛЕҚАТЫНАСТЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ –  

ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 
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Тірек сөздер: телеконференция, қарым-қатынас, ұлттық электрондық пошта. 
Аннотация. Мақалада педагогтың телекоммуникациялық қарым-қатынасы – білім алушыларды оқыту-

дың тиімділігін көтеру факторы ретінде қарастырылды. Білім алушының тұлғааралық қарым-қатынасының 
елеулі формалары, АТ құралдарын қолданудың демонстрациялық басымдылығы – оқу телекоммуника-
циялық жобасы жəне ұйымдастырылған оқу телеконференциясының төңірегінде ой қозғалды. 

 
Қазіргі таңда Қазақстанда білім беру үрдісінің өзіндік ұлттық үлгісі орнығып, жаңа мазмұн-

дағы оқыту жүйесі қалыптасуда. Дүниежүзілік білім əлеміне кіру мақсаты көзделіп, əрбір ғылым 
саласында нақты өзгерістер енгізілуде. Мұндай түрлі бағыттағы өзгерістер білім беру жүйесінің 
даму бағыттарын нақтылап, оны тың арнаға, жаңа сапаға қарай дамыту қажеттілігін міндеттейді. 
Ұстаздар үшін оқыту əдістемелерін саралап, ғылым табыстарын сын көзбен бағалау; білім алушы-
ларды болашақта жан-жақты дамыған, рухани жетілген жеке тұлға ретінде қалыптастыру жəне өз 
іс-əрекетін, кəсіби шеберлігін жаңаша қалыптастырып, жаңаша ұйымдастыруды жолға қою тың 
міндеттерге айналуда. Еліміздің дамыған елдермен қатар тұра алатын терезесі тең, өркениетті ел 
ретінде танылып, олармен білімі мен ғылымы, мəдениеті мен технологиясы теңесуі үшін маңызды 
істер атқару – ел мүддесі алдындағы парыз. Сондықтан, білім беру жүйесіне жаңа инновациялық 
технологияларды, телеқатынастық технологияларды енгізу арқылы оқыту үрдісін жетілдіру бүгінгі 
күн талабы.  
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Елбасы Н. Ə. Назарбаевтың Білім жəне ғылым қызметкерлерінің II съезінде атап көрсет-
кеніндей, бүгінгі қоғамда тек болашақ буынды ғана емес, жалпы адамзаттық құндылықтарға ие 
азаматтар буынын қалыптастыру аса маңызды да жауапты іс. Сондықтан білім алушыларға 
информатикадан, ақпараттық телеқатынастық технологиялардан теориялық білім берумен шек-
теліп қана қоймай, телеқатынастық қарым-қатынас жасауға үйрету, олардың логикалық ойын, 
дүниетанымын, сөз байлығын, сөйлеу мен жазу тілін əдеби нормада қалыптастыру көзделеді. 

Білім алушылар мен оқытушының арасындағы қарым-қатынас қазіргі заманда түрлі ақпарат 
құралдары мен телекоммуникациялық технологиялар арқылы жүзеге асады. Мұндай құрылғы-
ларды пайдалана отырып, қарым-қатынас жасау жеке тұлға ретінде əрбір оқушы меңгеруі тиіс. 
Көптеген білім алушылар арасындағы ақпараттық-қатынастық технологиялар құралдарын пайда-
лана отырып жасалатын қарым-қатынас оқу процесінде болып жатқан телеконференциялар мен 
телеқатынастық жобаларға да тікелей байланысты. Олардың əрқайсысына тоқталып өтсек. 

Оқудағы телеконференция оқу барысындағы ең қолайлы жəне нəтижелі форманың бірі болып 
табылады. Оқу телеконференциясы білім алушыларға өз ойын түйіндеп нақты жеткізуге, кез 
келген мəселені шешуде, бір-біріне сұрақтар қойып жауап беруде, өз ойларымен бөлісуде, зерттеу-
лерге жəне жобаларға белсене қатысуға, айналада болып жатқан өзгерістерді бақылауда көп 
көмегін тигізеді [1].  

Телеконференцияның негізгі элементі белгілі бір жобаны талқылау жəне содан нəтиже шығару 
болып табылады. Мұндай телеконференцияның негізгі ерекшелігі мұнда барлық телекоммуни-
кативтік ақпарат құралдарының пайдананылуы. Оқу телеконференциясын техникалық жəне 
технологиялық жабдықтармен ұйымдастырылған жағдайда ғана оқу телеконференциясы деп 
атаймыз. Оқу телеконференциясының қарапайым конференциядан айырмашылығы, мұнда оқы-
тушы мен білім алушыларға оқу барысында қарым-қатынасты кең қолдануға арналған ірі көлемді 
біршама кеңестер ұсынылады жəне соларға бағдар көрсетеді.  

Телеконференция тек оқытушы мен білім алушыларға ғана емес, сонымен қатар, осы ортада 
жұмыс жасайтын адамдардың да қатысуға мүмкіндігі бар жəне ешқашан адам санына шек қойыл-
майды. Алайда кез келген қатысушының қарастырылатын мəселеге (тақырыпқа) сай белгілі бір 
сұрақтары жəне соған орай нақты жауаптары шағын түрде болуы шарт. Соның нəтижесінде 
адамның мəдени сөйлеуі жəне ойлау қабілеті түйінделеді. Телеконференцияға қатысушылар бір-
бірін белсенді бағалауға жəне бір-біріне қарсыласуға, нəтижесінде қиындықты шешу жолындағы 
көздеген мақсаттарына жететіндігін айтып бөліседі. Осының нəтижесінде оқушыда тəрбиесінде 
жəне білімінде белгілі бір нақты көрініс айқындалады. Оқу орнында телеконференция жүргізілуі 
үшін электрондық поштаның түрлері мен арнайы интернет желілері іске қосылуы керек.  

Ұлттық электрондық пошта (бірден бірге) электронды пошта арқылы тек екі адам арасын-
дағы қарым-қатынас емес сонымен қатар, желідегі барлық ақпаратқа қол жетімділігімен ерек-
шеленеді [2].  

Пошталық тізімдер (бірден көпке) – хабарлама тізімге кірген мекен-жайдағы ақпаратты 
барлық адамдар ала алады [3].  

Телеконференциялар (көптен көпке) – телеконференцияға қатысатын желідегі виртуал 
ұйымдаструшылар арасындағы тақырыпқа сай кез келген уақытта желіге қосылып өз ойларын айта 
алатын қарым-қатынас түрі. Ескере кететін тағы бір жайт, қарапайым конференцияда бірнеше 
қатысушылардың ортақ бір мəселені талқылауы [4]. Ал, телеконференция – телеқатынастық 
технологиялардың көмегімен бұрын өшіріліп кеткен қатысушылар арасындағы конференция десек 
те қателеспейміз.  

Телеқатынастық технологиялардың көмегімен құрылатын бірнеше телеконференция 
(дискуссия) түрлері бар.  

– интернет желісі арқылы арнайы жасақталған технологиялық телеконференция түрлері; 
– жіберілу тізімдерін пайдалана отырып құрылатын технологиялық телеконференция. Жібе-

рілу тізімдері қайта жіберілуге мүмкіндігі жоқ, бірақ ақпаратты көрсетілген мекеніне жеткізуге 
мүмкіндігі бар тізімдер. (жіберілген хабарламаны талқылау); 

– түрлі «чаттарды» пайдалана отырып өткізілетін телеконференция түрі; 
– электронды тақталарды пайдалана отырып жүргізілетін телеконференция. (BBS – ағылш. 

BulletinBoardSystem-электронды тақталар хабарламасы).  
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Білім алушыларды оқыту барысындағы телеконференцияның дидактикалық қызметін атап 
кетсек. Оқу телеконференциясында мұғалім болса да, оқушы болса да:  

– қарастырылып жатқан мəселеге қарай өз ойын хабарламамен жіберу. Ол сайт беттерінде 
орнатылғаннан соң, барлық қатысушыларға көрінеді жəне конференцияға қатысушылар оған өз 
ойларын жаза алады; 

– телеконференцияға қатысушыларға, оқытушыға немесе білім алушыларға сұрақтар қою. 
Алайда, мұндай телеконференция оқу бағдарламаларына бағытталғандықтан тақырыпқа сай 
сұрақтар қойылуы тиіс; 

– қатысушылардың ой-пікірлері мен ақпараттарымен бөлісіп, модераторлардың сұрақтарына 
жауап беру;  

– басқа қатысушылардың хабарламаларын оқу. Телеконференцияға қатысатын əрбір қаты-
сушы белгілі бір тақырыптағы немесе бұрын да сайт беттерінде жария болған хабарламаларға қол 
жеткізе алады; 

– дискуссияға қатысу. Осымен қатар қарастырылып отырған мəселе жайлы анық əрі толық 
жауап беруі тиіс; 

– жаңа мүмкіндіктерді меңгере отырып, білім алу. Білім алушылардың білімін жетілдіре 
отырып жүргізілетін телеконференцияның ақпараттарының көлемін; 

– телеконференция мəселесі бойынша кез келген уақытта оқытушы мен білім алушыларға 
хабарлама жіберу; 

– əр тақырыптағы талқылауға бір уақытта жауап беру (қатысу); 
– телеконференцияға қатысушыларға тек өзің жайлы ғана емес өзіңнің ортаң жайлы да 

хабарлай білу.  
Телеконференциялар. Интернеттің бұл қызмет түрі поштаның дамуы нəтижесінде пайда болған 

десе де болады. Телеконференцияларды жаңалықтар тобы деп те аталады. 
Телеконференция студенттердің ұжымдық жұмысын ұйымдастыруға, мидың ойлауына 

байланысты іскер ойындар əдісін жүзеге асыруға мүмкіндік туғызады. Осының бəрі телекомму-
никациялық технологиялардың арқасында мүмкін болып отыр. Бұл технологияны білім беруде 
қолданылуының үлкен күші бар. Көптеген желілер алғашқы ретте, ғылыми, конструкторлық жəне 
оқу орындарын байланыстыратын жүйе ретінде жасалған болатын. Сондықтан, ұжымдық пікір-
талас жүргізуге арналған желі мүмкіндігі телеконференция деп аталып, ол белгілі бір салада ғана 
қолдануға негізделген еді. Бірақ, кейіннен желілер практикада кең пайдаланылып, оның алғашқы 
ғылыми семинар, конференцияға арналған мүмкіндігі біршама шетте қала бастады. Телекон-
ференция ұйымдастыру кəдімгі кітапхана немесе мұрағат жұмысына ұқсас жүргізіледі. 

Интернет желісінде немесе басқа да осы мамандыққа қатысты желілерде орналасқан оқу 
телеконференциясы тек бұл конференцияға қатысушыларды ғана емес басқа да қызығушыларға 
арналады.  

Бұл əдісті сипаттайтын ерекшелігі оқу орны білім алушыларын 2-3-5 арнайы топтарға бөліп 
ақпарат құралдарын пайдалана отырып жаңа телекомуникациялық технологиялармен жұмыс 
жасауға үйрету. Осындай ортада жұмыс жасай отырып əрбір білім алушы академиялық үлкен 
топтардан бөлініп, белгілі бір əлеумет мүшесі екендігін сезіне отырып, жекелей шағын ортада 
жұмыс жасауға мүмкіндігі ашылады. Шағын топтарға бөліп оқыту əр білім алушының конфе-
ренцияға белсенді қатысуына мүмкіншілік береді.  

Мұндай өте қызықты жəне мүмкіншілігі зор бағдарламалар виртуалды ортада білім алушы-
лардың топтарын басқа атпен атап қою жəне бір-бірімен қарым қатынастарын ұлғайту мақсатында 
да көптеп қолданылады. Білім алушылар бір-бірімен хабарламалар ақылы білімдерімен алмаса 
отырып дамиды.  

Шағын топпен жұмыс барысында білім алушының жеткен жетістігі емес топтың бір-біріне 
көрсеткен көмегі жəне соның нəтижесінде жеткен жетістігі бағаланады. Осылайша, бір уақытта 
топпен жұмыс жасау, əр оқушының белсенділігін арттыра түседі.  

Қорыта келе, қатынастық технологиялар базасын пайдалана отырып оқу телеконференциясын 
жүргізу барысында арнайы оқу-танымдық ортасы кеңейе түседі жəне келесідей сипаттамалар 
қалыптасады:  
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– интербелсенділік. Білім алушылардың қарым қатынасының белсенділігін арттыра түсіп, 
интернет желілері арқылы түрлі ресурстарды пайдалану техникасын жəне оқу əдістемелік 
құралдарын жетілдіреді; 

– ақпараттану. Ақпараттық-қатынастық технологияларды пайдалана отырып, ақпарат 
жетілдіру ортасында деңгейді жоғарылату жəне ұйыммен жұмыс жасау барысына арнайы 
топшалардың қалыптасуы; 

– ашылу (араласу). Конференцияға қатысушыларға оқу-танымдық барысында хабарламалар 
алмаса отырып, түрлі көзқарас, пікірлерге араласу; 

– жеделдік. Жоғары жылдамдықта ақпарат алмасу, оқу процесін қадағалау, оқытушы мен 
білім алушылар арасында байланыс жасау, кез келген қолданушыға ыңғайлы уақытта ақпаратпен 
қамтамасыз ету; 

– инегративтілік. Білім беру ортасында интегративтік деңгейлерін қадағалау жəне ұйым 
ретінде бағалау.  
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Publication Ethics and Publication Malpractice 
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 

 
For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 

see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 
Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 

that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, 
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication 
elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible 
authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the 
same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the 
copyright-holder.  In particular, translations into English of papers already published in another language 
are not accepted. 
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