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Білім алушылардың шетел тілінде сөйлеу дағдыларын дамытуда
ашық білім беру ресурстарын пайдаланудың тиімділігі
Мақалада қазіргі кезде əлем назарында тұрған басты мəселе ашық білім беру ресурстары (АББР)
қарастырылды жəне оны шет тілдік сөйлеу дағдыларын қалыптастыру үшін пайдаланудың
маңыздылығы тұжырымдалды. Ашық білім беру ресурстары ұғымы алғаш 1990 жылдары пайда
болды, алайда тек 2001 жылы ғана Массачусетс технологиялық институтының жобасы аясында алғаш
рет білім беру ресурстары құрастырыла бастады. Аталмыш технологияның шетел тілін үйретуде
бірқатар артықшылықтары бар. Алайда, тақырып аясында жүргізген талдаулар нəтижесінде бірқатар
кемшіліктер бар екендігі айқындалды. АББР пайдалану оқулықтарға тегін қолжетімділікті қамтамасыз
етеді, уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, білім алушылардың қызығушылы мен ынтасын
арттырады, сонымен қатар оқытушыларға сабақты түрлендіруге көмектеседі. Жетіспеушіліктеріне
білім беру ресурсының сапасы жəне ғаламтордың əлемнің барлық аймақтарында болмауын жатқызуға
болады. Бірақ бұл кедергілер уақытша мəселе болғандықтан, болашақта АББР əлемнің барлық
елдерінде білім алушылар тарапынан көптеп қолданылады деген сеніміміз мол. Білім алушылардың
шет тілдік сөйлеу дағдыларын АББР пайдалану арқылы дамыту айтарлықтай нəтижеге қол жеткізуге
мүмкіндік береді, себебі АББР əлемдегі ғылым жəне білімге қатысты жаңашылдықтарды жылдам, əрі
тиімді игеруге көмектеседі. Ал, шет тілдік дағдылардың дамуы тікелей тіл өкілдері ұсынған түрлі
материалдарды үздіксіз пайдаланудың нəтижесінде қалыптасатыны сөзсіз. Сол материалдардың
шетел тілі сабақтарында жиі пайдаланылуы көкейкесті мəселе болып отыр. Аталмыш мəселені шешу
үшін АББР пайдалану бүгінде шарт болып табылады, яғни оқу үдерісінде түрлі құралдардың көп жəне
тиімді пайдаланылуы оқытушыға білім алушылардың бойында қажетті дағдыларды қалыптастыруға
жол ашады.
Кілт сөздер: ашық білім беру ресурстары, шетел тілінде сөйлеу дағдылары, ақпараттық
технологиялар, сапалы білім, қосымша құрал, шетел тілі сабақтары, жаңашылдық, ақпараттандыру,
білім беру жүйесі.

Кіріспе
Қазақстан Республикасында жəне əлемдік ақпараттық инфрақұрылымның түбегейлі өзгеруіне,
заманауи ақпараттық-технологиялардың қарқынды дамуына байланысты қазіргі таңда адамзат
өркениетінің дамуына керемет жаңа мүмкіндіктер ашылуда. Дəстүрлі ұлттық экономикалық, саяси,
əлеуметтік стратегиялармен қатар «ақпараттандыру» үрдісі пайда болды [1]. Ақпараттандыру үрдісі
қоғам саласының барлық түріне қатысты болғандықтан, əрбір тұлға оның тиімді тұстарын зерттеп,
жетістікке жету үшін барынша қолдануда.
Қазіргі таңда білім беру жүйесі мазмұны жаһандық ақпараттандырудың дамуына байланысты
көрініс табады. Ақпараттандыру дамыған сайын білім беру мазмұны да жыл сайын өзгеру үстінде.
Себебі қоғамда пайда болған жаңашылдық, міндетті түрде білім беру саласына оң əсер ететіні сөзсіз.
Нəтижесінде жан-жақты дамыған, заманауи біліммен қамтамасыз етілген, көптілді тұлғалар
қалыптасады. Бүгінгі таңда ақпараттық технологиялардың жылдам дамуына барлық дүниежүзі елдері
куə. Ақпараттық технологиялардың білім алудағы тиімділігі бұрыннан дəлелденген. Сол ақпараттық
құралдар əлемдегі дамыған елдер тарапынан шығарылатын еңбектерді тануға мүмкіндік беріп отыр.
Аталмыш құралды білім мен ғылымды меңгеру жəне онымен бөлісу үшін елімізде қолданбайтын
тұлға жоқ шығар. Aқпараттық технoлoгияларды пaйдалану арқылы бiлiм бepу caлacының сапалық
көрсеткішін жoғapылaту мен жeтiлдipу мəceлeлepiн шeшу еліміздегі мeмлeкeттiк құжaттap
мeн мaңызды зaң aктiлepiндe көpiнic тaпты. Aтaп aйтқaндa, білім беруді ақпараттандыру бойынша
ҚР-дың «Білім туралы» (2007 ж.) Заңында [2] мемлекеттік білімдік саясатты іске асырудың маңызды
тетігі ретінде бекітілген болатын. Тең ақпараттандыру құқығы, қауіпсіздік, ақпараттың уақытылы
жəне дұрыс болуы, орталықтандырылған басқару жүйесі осының барлығы аталмыш заңның негізгі
қағидасына жатады.
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Елбасы Н.Ə. Назарбаев 2014 жылдың қаңтар айындағы өзінің халыққа Жолдауында «Біздің
болашаққа барар жолымыз қазақстандықтардың əлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктер жасауға
байланысты. ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз — белсенді, білімді жəне денсаулығы мықты
азаматтар» деп атап өтті [3]. Бұл Жолдау арқылы Елбасы ұлттық білім берудің барлық буынының
сапасын жақсарту жəне заманауи бағдарламалар мен оқыту əдістемелерін, білікті мамандарды
даярлаудың еліміздің білім саласы үшін маңызын көрсетіп, оны жүзеге асыру үшін талмай еңбек ету
қажет екенін тілге тиек етті. Осыдан жаңа технологиялар мен ақпараттандыру үрдісі білім беру
жүйесінде жаңа оқыту жолдары мен бағыттарын қалыптастырады деп тұжырымдауға болады.
Бұл еліміздің болашағы білімді жастарды тəрбиелеуде жəне сапалы біліммен қамтамасыз етуде
айтарлықтай орын алады жəне еліміздің экономикалық тұрғыда дамуының бүгінде шарты болып
табылады.
Қазіргі қоғамды ақпараттандыру үдерісі ақпараттық технологияларды дамытумен жəне жаппай
таратумен сипатталады. Олар қазіргі білім беру жүйесінде ақпарат беру жəне оқытушы мен білім
алушының өзара əрекеттесуін қамтамасыз ету үшін кеңінен қолданылады. Осыған байланысты қазіргі
мұғалімдер ақпараттық технологиялар саласында білімге ие болып қана қоймай, сонымен қатар
оларды өзінің кəсіби қызметінде қолдана білуі керек екенін түсіну қажет [4].
Əлемдік ақпараттандыру үрдісінің дамуы нəтижесінде қоғамда білімді сапалы игерудің жаңа
құралы пайда болды. Ашық білім беру ресурстарын құрастыру жəне ашық қолданысқа ұсыну идеясы
негізінен қосымша оқу ретінде немесе мұғалім болмаған жағдайда өздігінен білім алуға ниет
білдірумен байланысты дүниеге келді. Ол дəстүрлі білім беру мазмұнынан тыс бағытта құрылады.
АББР білім алуда мұғалімге көмекші құрал ретінде де пайдаланылады.
Негізгі бөлім
Ашық білім беру ресурстары дəстүрлі білім беру жүйесінің мақсат, міндеттері аясындағы
сұрақтарға ұқсас мəселелерді көтереді. Алайда, цифрлық технологиялардың қолжетімділігі жəне
ашық лицензиялануы АББР-ды жеке жəне институционалды білім беру тəжірибесінде кеңінен
қолданылуына мүмкіндік береді. Сонымен авторлар тарапынан пайдалануға жəне қайта өңдеуге
еркіндігі бар, оқыту процесінде қолдануға арналған, қолжетімді түрде ұсынылатын материалдарды
қазіргі таңда біз ашық білім беру ресурстары деп қарастырамыз. «Ашық білім беру ресурстары»
ұғымы 2002 жылы ЮНЕСКО-ның ұйымдастырылуымен өткен «UNESCО Forum on the Impact of Open
Courseware for Higher Education in Developing Countries» атты конференциядан кейін кең тарала
бастады [5]. Мұғалімдер мен студенттер АББР құрауға да жəне қолдануға қатысады, сондай-ақ ол
осы салаға оқытушылар мен жаңа технологияларды тарту арқылы білім алу жəне оқыту
мақсаттарының орындалуына себеп болуы мүмкін [6]. АББР қызметі жаһандық сипатқа ие болса да,
ең ірі жəне ең көп қаржыландырылған бастамалар негізінен Солтүстік Америка мен Еуропаның
дамыған елдерінде жүзеге асырылды. Нəтижесінде, дамушы елдерге тəн ресурстық шектеулердің
неғұрлым өткір деңгейлері АББР сұранысына жəне оны қайта пайдалануға кері əсер ететіні сөзсіз.
Ашық білім беру ресурстарына байланысты алғашқы ой ақпараттық-коммуникациялық
технологиялардың қарқынды дамуына байланысты 1990-шы жылдардың ортасында пайда болды.
Бірнеше жылдарды артқа тастап, 2001 жылы Массачусетс технологиялық институты MIT
OpenCourseWare (OCW) жобасы аясында алғашқы ашық білім беру ресурстарының ірі репозиторийін
құруға кірісті. «William and Flora Hewlett Foundation» коммерциялық емес ұйымның қаржылық
қолдауымен Интернет желісінде университетте оқытылатын пəндер бойынша 9000-нан астам оқу
жəне əдістемелік материалдар жарияланды. Осы орайда, жобаға арналған материалдарды көшіруге,
таратуға жəне түрлендіруге жəне басқа тілдерге аударуға, сондай-ақ жаңа білім беру ресурстарын
дамытуға мүмкіндік беретін ашық лицензияны пайдалану маңызды қадам болды.
Ашық білім беру ресурстарына қарапайым əріптестер тарапынан жасалған жəне өңделген
мəтіндер мен электронды кітаптардан бастап, еркін пайдалануға жəне қайта өңдеуге лицензияланған
жазбалар мен бейнелерге дейінгі барлық материалдарды жатқызуға болады. Баспагерлер əдетте өз
өнімдері мен қызметтерін пайдаланғаны үшін үлкен ақы алады, сонымен қатар авторлардың
еңбектерін пайдалануға шектеулер қояды, керісінше ашық білім беру ресурстарын қолдаушылардың
негізгі мақсаты — материалды барынша тарату, оны барлығына бірдей қолжетімді ету [7].
Оқыту құралдары мен ашық білім беру ресурстары тұжырымдамалары кейінгі уақытта пайда
болды жəне олар өзара байланысты екені баршаға мəлім. Интернет пайда болғанға дейін
1980 жылдары университеттерде цифрлық технологиялар мен сандық мазмұнның қолданысқа көптеп
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енуі оқу материалын барынша көбейтуге жəне оқытушылар арасында таратуға болатындығы туралы
мəселені қарастыруға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, оқыту құралдарына бағытталған
бағдарламалаудың сəтті шығуы мұғалімдердің жеке немесе топта тиімді пайдалануға болатын
көптеген оқу құралдарының бірегей жүйесін құруға ықпал етті.
Осыған орай, ғылыми əдебиеттерді зерделей келе, ашық білім беру ресурстары туралы алғаш рет
1990 жылдары зерттеушілер Д. Аткинсон, Дж. Браун мен А.Хаммонд тарапынан қолданыс тапқанын
байқауға болады жəне осындай технологияларға келесі сипаттаманы берді: «АББР — бұл еркін қол
жеткізуге болатын немесе оларды еркін пайдалануға немесе қайта өңдеуге рұқсат беретін
лицензиямен шығарылған оқыту немесе ғылыми ресурстар. АББР — толық курстарды, оқу
материалдарын, модульдерді, оқулықтарды, бейнелерді, тестілерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді,
сондай-ақ білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін пайдаланылған құралдарды, материалдарды
немесе технологияларды қамтиды» [8].
Уайли (Wiley) оқыту құралдарының тұжырымдамасы бойынша жұмысты жинақтады, бұл
педагог технологтар мен инженер-бағдарламашылардың оқыту объектілерін жобалауға, бірлесіп
пайдалануға мүмкіндік беретін жүйелерді, процестер мен модельдерді əзірлеу бойынша елеулі еңбек
етуіне ықпал етті [9].
Хатака АББР материалдары ресми де, бейресми де, курстарға тіпті қатысы жоқ материалдар
түрінде де ғаламторда ұсынылу белең алып жатқанын байқауға болады деп тұжырымдайды.
Уайлидің пікірінше ашық білім беру мазмұнының басым көпшілігі дамыған елдерде жасалады, ал
дамушы елдерде ашық білім беру мазмұнын құрастыру бойынша бастамаларда шектеулер бар.
Хатака, сондай-ақ дамушы елдердің оқу орындарында ашық жəне ақысыз білім беру мазмұнын
қолдануы өте төмен екендігін мəлімдейді. Олбрайт АББР əлеуетін толық ашу үшін АББР қолданыста
жаһандық тепе-теңдік қажет деп тұжырымдайды, яғни онда дамушы елдер тек АББР-ның
тұтынушылары ғана емес, сонымен қатар өндірушілер ретінде де қалыптасуы қажет. АББР-ды
барынша қолдану үшін осы сала бойынша мұғалімдердің жəне студенттердің білімін арттыру шарт
болып табылады [9].
Бірқатар отандық ғалымдар да осы тақырып төңірегінде біраз зерттеулер жүргізген. Мəселен,
профессор Г.К Нургалиева, Е.В. Артыкбаева еңбектерінде «Қазақстан Республикасы үшін ашық білім
беру ресурстарын дамытудың ерекше əлеуметтік маңызы бар, өйткені халықтың тығыздығы төмен
республиканың бүкіл аумағында, оның ішінде шағын жинақталған мектептерде сапалы жалпы жəне
кəсіптік білім алуға қол жеткізуді қамтамасыз ету, қарқынды өзгеретін экономикалық жағдайда
кəсіптік даярлау жəне қайта даярлау, мүмкіндіктері шектеулі адамдарға білім беру сияқты
мəселелерді шешуге көмектеседі» деп көрсетеді [10].
Сонымен қатар, профессор Рахман Алшанов АББР мəселесі төңірегінде «Осы мəселелердің
барлығын шешуде, біздің ойымызша, «ашық кафедра», ал кейіннен «ашық университет» құру оң рөл
атқарады. Мақсаты — ақпараттық технологиялардың, кредиттік оқыту жүйесінің мүмкіндіктерін
пайдалана отырып, кез келген жоғары оқу орнының ғалымдарын жалпы республикалық
педагогикалық қызметке тарту, сондай-ақ жоғары оқу орнының студенттеріне кез келген
оқытушының дəріс курсын таңдау мүмкіндігінің болуы. Бұл міндетті шешуде ЖОО қауымдастығы
Британдық ЖОО түлектері қауымдастығы тарапынан көмек алады. Жақсы білім алған, ал
кейбіреулері Ұлыбританияда жұмыс өтілі бар жас мамандар өз білімдерін отандық студент жастарға
беруге тырысады» деп тұжырымдама жасайды [11].
Қазіргі таңда ашық білім беру ресурстары ағылшын тілінде көп таралғандықтан, өзге тілдердегі
аталмыш құралдың дамуы маңызды мəселе болып отыр. Мұндағы басты мақсат білім беру
мүмкіндіктеріне қолжетімділікті арттыру болмақ. Көптеген тұлғалар дəстүрлі білім алуға қол жеткізе
алмайды, алайда бұл білімдер азаматтар үшін өте маңызды жəне отандық экономиканы дамыту үшін
қажет. Инклюзивті жəне жалпыға міндетті білім алуды қамтамасыз ету үшін барлық мүмкіндіктер
мен инновациялық құралдарды қолдану маңызды. Ашық білім беру ресурстары кез келген тұлғаға,
кез келген жерде жəне уақытта оқу материалына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ол білім алуға
байланысты материалдардың тапшылығы мəселесін шешуге көмектеседі. Студенттер ашық білім
беру ресурстарын, əсіресе ашық қолданыстағы оқулықтарды тиімді санайды, себебі бұл
оқулықтардың электрондық нұсқасы баршаға тегін болады, сонымен қатар басып шығарылған
көшірмелері өте төмен бағада ұсынылады.
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Білім алушылардың шетел тілінде…

Осыған байланысты ашық білім беру ресурстарын пайдалану көптеген пəндерді еркін меңгеруде
таптырмас көмекші құрал екенін айқын аңғаруға болады. Соның ішінде шетел тілдерін меңгеруде
аталмыш əдістің ерекшеліктерін анықтау негізгі мақсат болып отыр.
Педагог оқыту үдерісінде АББР-ды тақырыпты түсіндіруде қосымша тəсіл ретінде пайдалана
алады. Бұл грамматикалық ережелерді жəне жаңа лексикалық материалмен таныстыруда балама
құрал болуы мүмкін.
Бұл жағдайда студенттер келесі жұмыс түрлерін атқарады:
 сабақ басталардан бұрын топ студенттері оқытушы көрсеткен материалды өз бетінше оқыпүйренеді жəне оны аудиторияда талқылайды;
 топ студенттерінің бірі материалды өз бетінше меңгереді жəне оны қалған білім алушыларға
түсіндіреді;
 қосымша білім беру мазмұнын зерттейді жəне оны аудиторияда бірге талқылайды, зерттелетін
тақырып бойынша ең маңызды ақпаратты бөліп көрсетеді [12].
АББР білім алушыға шетел тілі сабақтарында көптеген дағдыларды меңгеруге ықпал етеді.
Мəселен, жаттығуларды бірнеше рет орындау арқылы білім алушылар белгілі бір грамматикалық
тақырыпты жаттығуларды тиімді жəне қайта орындау негізінде меңгереді, яғни жаттығады. Сонымен
қатар түрлі лексикалық жəне грамматикалық тесттер арқылы білім алушы өзінің қателерін анықтап,
олармен жұмыс істеуге тырысады. Үй тапсырмасының орнына тақырып бойынша электронды түрде
эссе жазу да осы АББР-дың тағы бір артықшылығы болып табылады. Өз қатесін түзету мүмкіндігімен
қатар, осындай бағыттағы жұмыстарды орындау арқылы білім алушылардың пəнге деген
қызығушылығы артады.
Шетел тілі сабағында білім алушылардың сөйлеу дағдыларын дамыту мəселесі қазіргі таңда
маңызды болып отыр. Мəселен, мектеп қабырғасында ұзақ жылдар бойы шетел тілін оқып, алайда
сол тілде ойын жеткізе алмайтын тұлғалар бүгінде өте көп. Оған себеп білікті жəне білімді
мамандардың тапшылығы емес, тілді үйретуде білім алушылар тарапынан қызығушылықтың
болуына оң ықпал ететін құралдардың жеткілікті деңгейде қолданылмауы. Жоғарыда атап өткендей,
білім алуға ең алдымен ынта болу қажет. Қызығушылық болмаған кезде, сапалы білім алу мүмкіндігі
төмендейді. Осыған орай, қарым-қатынастық дағдыларды қалыптастыруға əсер ететін құралдардың
бірі ретінде АББР-ды қарастырамыз. Мəселен, тілдік дағдыларды дамыту үшін сабақта орындалатын
грамматикалық жəне лексикалық жаттығулар кешені жеткіліксіз. Сөйлеу дағдылары сол үйренген
грамматикалық жəне лексикалық тақырыптар негізінде тыңдау мен сөйлеу (практика) арқылы
қалыптасады. Осыған байланысты видео жəне аудио материалдардың тиімділігін атап өтуге болады.
Аталмыш құралдардың шет тілдік сөйлеу дағдыларын дамытуда маңызды орын алатындығы
ешқандай дəлелсіз-ақ белгілі. Видео материалдардың аудио материалдардан басты айырмашылығы
көру жəне есту процесі бір мезетте болуында. Мəселен, қысқа бейне фильм ретіндегі берілген
материал арқылы ақпарат тез қабылданады. Себебі адам табиғаты кез келген затты көру арқылы
ақпаратты тез қабылдайды. Ал енді сол көру үдерісіне естуді қосқанда ақпаратты қабылдау
мүмкіндігі екі есе артады. Сондықтан сабақта үнемі видео материалды қолдану болашақта тұлғаның
кез келген жағдайда шетел тілінде еркін сөйлеуіне ықпал етеді жəне өзіне сенімділікті
қалыптастырады. Мысалы, бала туғаннан ана тілін ата-анасының сөйлегеніне қарап үйренеді. Ана
тілінде кішкентай балаға грамматиканы ешкім үйретпейді. Уақыт өте келе, бала ата-анасының
сөздеріне қарап сол грамматиканы автоматты түрде үйреніп алады. Сол секілді шетел тілін меңгеру
де грамматиканы жəне лексиканы үйренуден кейін тек үнемі тыңдау арқылы қалыптасады. Сонымен
қатар, тыңдау білім алушыларда болатын фонетикалық білім мəселесін де шешуге көмектеседі.
Ұсынылатын аудио жəне видео материалдарды оқытушы əртүрлі тапсырмаларды қосу арқылы
оларды толықтыра алады. Аталмыш материалдарды білім алушылар назарына ұсынғаннан кейін
келесі тапсырмалар түрін орындауға тапсырма беруге болады:
1. Білім алушының ұсынылған аудио жəне видео материалды қаншалықты түсінгенін тексеру
мақсатында ауызша сұрақтардың қойылуы;
2. True/False сұрақтар түрі;
3. Тест тапсырмалары;
4. Сөйлемді қажетті сөздермен толықтыру;
5. Видеоны қалаған жерден тоқтатып, оқушыларға шетел тілінде сол оқиғаның жалғасын
баяндауды сұрау жəне т.б.
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Аталған жұмыс түрлерін қолданудың нəтижелігі ашық қолданыста ұсынылатын оқу
материалдарын мұқият таңдап, оны оқу үдерісінде тиімді пайдалануға байланысты. Жалпы шетел
тілін оқуда үздіксіздік жəне жүйелілік ұғымдары өте маңызды. Мəселен, үзбей тілді қайталап, оқу
нəтижесінде білім алушы үлкен жетістікке жетуі мүмкін. Күнделікті немесе жүйелі түрде материалды
қайталау тілге деген бейімділікті қалыптастырады жəне кейінгі тақырыптарды меңгеру жəне сол
тілде сөйлеу біртіндеп оңайға түседі.
Оқу мазмұнына сəйкес ғаламторда ашық қолданысқа ұсынылатын əртүрлі фото немесе видео
материалда берілген ақпараттарға байланысты тұлғалар өз ойларын, пікірлерін білдіру арқылы білім
алушыларда өзара ақпарат алмасуға мүмкіндік туындайды. Бұл оқытушылар тарапынан АББР
ресурстарын қолданушылардың пікірін жəне білімін де бағалауға көмектеседі.
Қазіргі кезде білім алушылардың барлығы ғаламторды қолданады. Бұл оқытушылар тарапынан
түрлі курстар, электронды оқулықтар, жаттығулар кешені, əртүрлі тақырыптар бойынша
презентацияларды ғаламторға жүктеп, білім алушылар еркін қолдана алатындай ашық қолданысқа
қою мүмкіндігі бар. Осы арқылы қазіргі таңда АББР тапшылы мəселесін шешуге болады.
Тұжырым
АББР бүгінгі таңда білім алушыларға білім ошағында немесе өздігінен білім алу барысында
көмекші құрал болып табылады. Қазіргі технологияның дамыған заманында тұлғалар үшін өздігінен
білім алуға барлық мүмкіндіктер жасалған. Сол технологияның бір көрінісі ретінде қарастырылатын
АББР шетел тілін үйрену үшін айтарлықтай маңызды, себебі шетел тілін меңгеру қарапайым кітапты
қолданумен ғана шектелмейді. Шетел тілін меңгеру өзге елдің мəдениетіне көз жүгірту, онымен
танысумен сипатталады. Ал АББР-дың басты артықшылығы, сол тіл əлемін тануға үлкен жол ашуы,
яғни шет тілдік сөйлеу дағдыларын дамытуға қажетті ақпаратты тіл иелерінің ашық қолданысқа
ұсынған жобаларынан табамыз. Сондықтан тіл үйренушілерге ақпараттандыру үдерісі мақсатқа
жетудің негізгі амалы деп қарастырылады.
Қорытындылай келе, шет тілдік сөйлеу дағдыларын дамытуда ашық білім беру ресурстарын
қолданудың тиімділігі мұғалім жəне білім алушы тарапынан тиянақты таңдалған оқу материалдарына
байланысты. Бірақ АББР білімді арттыруда қолданылатын автономды, жеке, тиімді ресурс
болғандықтан, ол тұлғаларға білім жолында өздігінен ізденуге, жаңа ақпарат алуға мүмкіндік беретін,
ал ұстаздар қауымына сабақта тілдік дағдыларды дамытуда қолданатын қосымша құрал ретінде
баршаға белгілі. Қазіргі таңда педагогтарға аталмыш құралды сабақтарда қолдануды арттыру өзекті
мəселе болып отыр, бұл мəселені шешу арқылы біз білім алушылардың бойында тілдік дағдыларды,
оның ішінде ең маңызды сөйлеу дағдыларының қалыптасуына қол жеткіземіз.
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Г.Б. Саржанова, А.Т. Төлеужан, С.М. Турбаева

Эффективность использования открытых образовательных ресурсов
в развитии навыков иноязычной речи обучающихся
В статье рассмотрена важность использования открытых образовательных ресурсов (ООР) и
необходимость применения данной технологии для формирования навыков иноязычной речи.
Понятие открытых образовательных ресурсов впервые появилось в 1990-х гг., но только в 2001 г. в
рамках проекта Массачусетского технологического института впервые стали создаваться
образовательные ресурсы. Эта технология имеет ряд преимуществ в обучении иностранному языку,
но на современном этапе имеются и существенные недостатки. Например, использование ООР
обеспечивает бесплатный доступ к учебникам, позволяет эффективно использовать время, повышает
интерес и мотивацию обучающихся, а также помогает преподавателям преобразовать занятия. К
недостаткам можно отнести качество образовательного ресурса и отсутствие Интернета в некоторых
регионах мира. Однако это временная проблема, и в будущем ООР будут применяться во всех странах
мира обучающимися. Продуктивным будет развитие навыков иноязычной речи с использованием
ООР, поскольку они позволят получить новые знания в рамках зарубежных научных проектов. А
развитие иноязычных навыков, несомненно, будет формироваться в результате непрерывного
применения различных материалов носителями языка. Актуальным вопросом является частое
использование этих материалов преподавателями иностранного языка на уроках. Важным условием
для реализации указанной выше проблемы выступает использование ООР, то есть применение
эффективного учебного материала будет способствовать формировaнию у обучающихся
необходимых навыков.
Ключевые слова: открытые образовательные ресурсы, навыки иноязычной речи, информационные
технологии, качественное образование, дополнительное средство, уроки иностранного языка,
информатизация, система образования, эффективность.

G.B. Sarzhanova, A.T. Toleuzhan, S.M. Turbaeva

Effectiveness of the use of open educational resources
in the development of students’ foreign language speech skills
The article discusses the importance of using open educational resources (OER) and the need to use the technology for the development of speaking skills in the foreign language as well. The concept of OER first
emerged in the 1990s and Open Educational Resources Movement announced in 2001 that MIT's entire
course catalog was being put online and the project was going to be launched at the Massachusetts Institute of
Technology in 2002. This technology has a number of advantages. For example, the use of OER provides free
access to textbooks, allows maximizing time efficiently, increases the interest and motivation of students and
helps teachers transform classes. However, it is difficult to deny the existence of some problems regarding
OER. The main disadvantages include the quality of the educational resource and the lack of Internet access
in all regions of the world. But shortcomings are a ‘temporary issue’ and in the future OER will be adapted in
all countries of the world to a greater extent. It will be productive to develop foreign language speech skills
using OER, since it allows students to acquire new knowledge more quickly and effectively. The developments of such skills will undoubtedly occurre directly as a result of the continuing use of various authentic
materials and the frequent use of these materials by foreign language teachers in the classes is a topical issue.
As a result, teachers may encounter problems related to lack of suitable language teaching materials.
An important condition for solving the problem is the use of OER, which helps the teacher to develop students’ required skills in the learning process.
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