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Key words: website, interactivity, hosting, hypermedia, Internet. 
Abstract. Today informatization as technical and technological base of information society formation acts as 

the national strategic resource determining not only the general level of social and cultural development of the state, 
but also its place in the global process of the world development.  

Rapid development of science, market industry in our country had effective influence on informatization 
process pace in all spheres of the society. In educational institutions, industrial enterprises, administrations, various 
categories of the user information services and assessment of the role of information had a lot of changes.  

Modern requirements involve continuous improvement of the educational process, therefore studying process 
should be rather flexible for quick adaptation to changing requirements. One of the means encouraging improvement 
the quality of students preparation and formation of the corresponding educational environment are thought to be 
new information technologies of training which are based on interactive websites application. However, there is a 
contradiction between need of application interactive websites in the system of education and not full-fledged 
specificity of requirements for creation and extending viability of interactive websites. In this regard in this article 
we tried to define and provide requirements for creation interactive web-sites in education and their technical 
support. For this purpose at first we gave the definition of “interactivity” term, then we determined the stages of 
interactive website creation. Besides, in the article the set of actions is provided for implementation information 
service of website and its professional performance. 

 
ƏОЖ  373.1.02 
 

БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИНТЕРАКТИВТІ WEB-САЙТТАРДЫ ЖАСАУҒА 
ЖƏНЕ ОНЫ ТЕХНИКАЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН 

ТАЛАПТАР 
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Қазақстан Республикасы, Талдықорған қаласы, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 
0400009, Жансүгіров к.-сі 187 А 

 

Кілттік сөздер: web-сайт, интерактивтілік, хостинг, гиперорта, интернет. 
Аннотация. Қазіргі таңда, ақпараттандыру ақпараттық қоғамның ұлттық стратегиялық ресурсының  

технологиялық негізі ретінде қалыптасып, мемлекеттің мəдени-əлеуметтік дамуының жалпы деңгейін ғана 
емес, жаһандық даму процесіндегі оның орнын анықтайды.  

Елімізде ғылым, индустрия, нарықтың жылдам дамуы қоғамның барлық салаларында ақпараттандыру 
процесінің қарқынды жүруіне əсер етті. Оқу орындарында, өндірістік шаруашылықта, басқару ісінде, 
қолданушының əр түрлі категорияларында ақпараттық қызмет көрсету мен ақпараттың ролін бағалау 
көптеген өзгерістерге ұшырады. Біздің қоғам ашық қоғамға айналды, осыған байланысты шынайы, толық, 
қолданушыға түсінікті жəне уақытылы берілетін ақпаратқа сұраныс арта түсуде.  

Бүгінгі ақпараттық қоғамда білім беру мекемелерін білім беру сайттарынсыз елестету мүмкін емес. 
Əйтседе, қазіргі кезде білім беру жүйесінде интерактивті web-сайттарды қолдану қажеттілігі мен оны жасау 
жəне сайттың өміршеңдігін ұзартуға қойылатын талаптардың толық қанды анықталмағындығының арасында 
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қарама-қайшылық туындап отыр. Осыған орай, біз мақалада білім берудегі интерактивті web-сайттарды 
жасауға жəне оны техникалық сүйемелдеуге қойылатын талаптарды айқындап көрсетуге тырыстық. Ол үшін 
алдымен интерактивтілік ұғымына түсінік беріліп, интерактивті web-сайт жасау кезеңдерін анықтадық. 
Сондай-ақ, мақалада сайттың ақпараттық қызмет көрсетуі бойынша сүйемелдеуі мен кəсіби орындалуы үшін 
іc-əрекеттер жиыны ұсынылып отыр.  

   

Кіріспе. «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты əлемдік 
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет», – деп Елбасымыз Н. Ə. Назарбаев айтқандай, 
ХХІ ғасырдағы білім беру деңгейі жоғары, əрі жан-жақты болуы тиіс. Жалпы жаңа ақпараттық 
қоғамның негізін қалаушылардың бірі – оның ғаламдық сипаты. Жаңа ақпараттық қоғамды 
қалыптастыру процесінде біртіндеп ақпарат тарату жəне алмасу тəсілдері мен əдістері 
жаңартылады, уақыт үнемделеді, ұлттық шекаралар мен кедергілер бұзылады, əлемдік ақпараттық 
кеңістіктің, білім, экономика, сауда, қаржы, адамзат өмірінің басқа салаларының құрылымы 
түбірімен өзгереді, адамдардың көзқарасы мен адамзат құндылықтарының қарқындылығы, 
мəдениет пен мəдени моделдердің əмбебаптығы байқалады, динамикасы жылдамдатылады, 
бəсекелестік күшейе түседі.  

Бүгінгі таңда интернет желісі білім беруде жиі қолданылады десек те артық болмас. Өйткені, 
интернет желілерінің қоданушылары компьютерлік желілерге немесе жаңа буындағы байланыс 
қызметіне ауыса отырып (2G, 3G, 4G), жоғары жылдамдықтағы сымсыз интернетке кез келген 
жерде қосылу мүмкіндігіне ие [1], [2], [3]. Оқушы немесе студент оқулықтан іздеп таба алмаған 
ақпараттарын интернет желісінен жылдам тауып жатады. Интернет желісінің арқасында көптеген 
адамдар оқу орнына бармай-ақ, олар басқа қалаларда, тіпті басқа мемлекетте өмір сүрсе де, 
қашықтықтан білім ала алады. Өйткені, ауқымды желінің мүмкіндіктері шексіз.  

Интернет білім беру мен жеке тұлғаны тəрбиелеу үшін бірегей мүмкіндіктерді ұсынады. Ол 
білім беру ақпаратының таусылмайтын қоры ғана емес, сонымен бірге оны іздеу, өңдеу, қою 
құралы қызметін де атқарады. Интернет білім алушының шығармашылық жағынан өзін-өзі 
шыңдауын, оның екпінді интеллектуалды жəне коммуникативті еңбегінің керемет көзі болып 
табылады, соның нəтижесінде білім алушыда қажетті білімдер, біліктілік пен дағдылар пайда 
болады [4].  

Зерттеу əдістері. Дэвид Кроудердің айтуы бойынша сайт құру үшін керемет ғалым болудың 
қажеті жоқ, тек сайт жасауда шынайы қызығушылық болса жеткілікті. Өйткені қазіргі таңда web-
беттерді немесе web-сайттарды жасауға қызығушылығы бар кез келген адам əртүрлі тегін 
хостингтарды пайдалана отырып қарапайым web-сайттарды жасай алады. Дегенмен, олар web-
сайттарды жасауға қойылатын талаптарды толық қанағаттандыра бермейді [5].  

Ресейлік танымал «Go-Promo» интернет-компаниясының директоры Дмитрий Лещёв өзінің 
еңбегінде сайт құруда ең басты орынды сайттың интерактивтілігіне беру қажет екенін жəне сол 
арқылы қолданушы сұранысын барынша қанағаттандыра алатын интерактивті web-сайт құра 
алатындығымызды атап өтті [6].  

Осыған орай, зерттеу барысында біз интерактивті web-сайт бойынша əдебиеттерге теориялық 
талдау жасай жəне сайт жасау технологияларын анықтай отырып, интерактивті Web-сайттарды 
жасауға жəне өміршеңдігін ұзартуға қойылатын талаптарды айқындадық.  

Зерттеу нəтижелері. Интерактивті web-сайттарды жасау қазіргі таңда сайт жасауда 
қойылатын талаптардың бірі. Интерактивтілік (ағыл. Interaction — «өзара іс-əрекет») – бұл объекті 
немесе субъекті арасындағы өзара іс-əрекет деңгейін жəне сипатын анықтайтын түсінік [7]. 
Интерактивтілік өзара байланыс үшін ақпараттың немесе хабарламаның келуіне жауапты іс- 
əрекеттің болуы, сонымен қатар, жауап алдындағы хабарламаның контекстінде болуы қажет [8].  

Интернет ортасы үшін интерактивтілікті қолданушыға жауап қайтару мүмкіндігі есебінде 
түсінуге болады. Осылайша, интерактивтілік қолданушының қимылын бағалап жəне осы бағаға 
байланысты жауап бере алатын мүмкіндік. Компьютерлік гиперортаны қолдану арқылы өзара 
байланысу процесінде клиентпен хабарласу қатынасты орнатудың ең бастапқы кезеңінде сол 
компьютерлік гиперортамен, клиенттің алдыңғы іс-əрекетке қалай қарағандығына байланысты 
жасалуы мүмкін [9], [10]. Интернет негізінде жатқан құрамдық модельді қайта қарау барысында, 
интернет ортасындағы интерактивтілік енді орта арқылы жеке қатынас деңгейінде жүзеге аспай, 
нақты ортаның өзімен өзара байланысу деңгейінде жасалатынын көруге болады. Өзара 
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байланыстың интерактивтілік сипаты коммуникация мүшелерінің өзара байланысу əсерін 
жоғарылатуға мүмкіндік береді. Бұл, келісім немесе сатып алу үшін қажетті ақпаратты алуға 
кететін уақытты қысқартуға керек. Сонымен қатар, ортаның интерактивтілік сипаты жеке 
клиенттің ерешеліктеріне қатысты байланыстың қалыптасу мүмкіндігін ұсынады [11].  

Сайт жасаудың ең қиындығы – барлық ұсақ компоненттерді есепке алып, олардың арасында 
байланыс орнату. Ал байланыссыз сайт тек файлдар жиынтығы болып қалады. 

Интерактивті Web-сайт құру үшін динамикалық web-парақтар құруды қамтамасыз ететін түрлі 
технологиялар бар. Қазіргі кезде  басқару жүйелерінің ішіндегі танымалы болып HTML, Java, 
Drupal, Joomla жəне Word Press жəне т.б. саналады [12], [13], [14], [15], [16], [17].  

Біз интерактивті Web-сайт құру үшін төмендегідей кезеңдерді анықтадық.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерактивті Web-сайт жасау кезеңдері 

Жоспарлау  

Сайттың орны

Сайттың аудиториясы кімдер 

Қандай ақпарат жарияланады 

Қолданушылармен қарым-қатынас 
қандай түрде ұйымдастырылады 

Бағдарламалау Бұл кезеңнің мəні сайтты форматтау 

Жариялау Тест аяқталғаннан кейін Web-сайт серверде жарияланады 
жəне қайтадан тексеріледі 

Бақылау 
Web-сайтты жариялап, жарнамалаған соң, оған қатысу деңгейі 
оның беттерінде орналастырылған ақпараттың қажеттілігімен, 

жаңалығымен жəне көкейкестілігімен анықталады 

Элементтерді 
жасақтау  

Навигациялық құрылымын жасау 

Беттің дизайнын жасау 

Бетті толтыру үшін мəтіндік жəне 
бейне ақпаратты əзірлеу

Тестілеу 

Сілтеменің жұмысы

Мəтіндегі қателер

Навигацияның тиімділігі 

Графикалық файлдардың ашылуы 

Пошта жəне басқа формалардың дұрыстығы 

Əртүрлі браузерлерде сайттың жұмысы 

Жарнамалау Web-cайт адресін əр түрлі баспаларға жазу  

Web-cайтқа сілтемелерді басқа Web-сайттарға кіргізу 

Web-сайтты əртүрлі серверлерде тіркеу 

Баннерлерді жарнама ретінде қолдану 
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Нəтижелерді талдау. Сайттың сапалы болуы оның əсемдігі мен бағдарламалық жабдығына 
ғана емес, сондай-ақ, ондағы мəліметтердің ақиқат болуына жəне олардың жылдам жаңарып 
отыруына байланысты. 

Сайттың құрылуы – бұл циклды жолдың бастамасы болып саналады. Жақсы сайт – кез келген 
ортаға бейімделіп өзгеріп отыратын тірі ағза секілді. Кез келген мəліметтерге сұраныс жасаған 
кезде олардың web-парақтары тез ашылуы жəне сілтемелері дұрыс құрылуы қажет. Сайт web-
парақтарының экранға жылдам жүктелуі телекоммуникациялық желі жылдамдығына ғана емес, 
web-бағдарламашылардың сайтты дұрыс құрылымдай білуіне де тəуелді [18]. 

Web-сайт беттерінің арасындағы тығыз байланыс оның басты сапалы белгілерінің бірі болып 
табылады. Бұл жай байланыс емес, алдын-ала ойластырылған құрылым бойынша байланыс болуы 
қажет.  

Физикалық құрылым сайтта қолданылатын файлдар мен бумалардың орналасуын көрсетеді. 
Мəліметтер мен файлдарды бумаларға бөліп сақтау жүздеген файлдармен жұмыс істегенде 
пайдалы, мұнда файлдарды ретімен бумаларға орналастырған дұрыс. Бұл əсіресе, сайтты 
жаңартқан кезде өте ыңғайлы [19], [20]. 

 Енді сайтқа техникалық сүйемелдеу не үшін қажеттігін атап өтсек. 
Web-сайтты сүйемелдеу – бұл жұмыстар кешені,оның мақсаты сайттың жұмыс қабілеттілігін 

сақтау жəне ондағы ақпараттардың өзектілігі жəне олардың қолданушыға ұсынылуы болып 
табылады. 

Сайтты кəсіби техникалық сүйемелдеу – бұл жұмыстың бір бөлігі, ол оның жұмыс 
қабілеттілігін сақтау мен үнемі жұмыс істеуіне бағытталған. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сайттың техникалық сүйемелдеуін əкімшілік аймағында кəсіби маман жасайды жəне олар 

интернет ресурстарына веб-программалау жүргізеді. 
Сайттың ақпараттық қызмет көрсетуі бойынша сүйемелдеуі мен кəсіби орындалуы үшін 

келесі іс-əрекеттер ұсынылады: 
‐ сайттың мəтіндік ақпаратын пішімдеу, орналастыру жəне редактрлеу (жаңалықтар, 

ақпараттар сапасы жəне т.б.); 
‐ кесте түріндегі ақпараттарды пішімдеу, жариялау жəне редактрлеу; 
‐ мəтінді жəне копирайтингті теру; 
‐ ыңғайлы сайттың бөліктерін құру жəне өшіру; 
‐ бейнелер, суреттер жəне басқа да графикалық объектілерді өңдеу жəне орналастыру; 
‐ бейне жəне дыбыс контентін қосу. 
Қорытынды. Сонымен бағдарламалау тілінің барлық мүмкіндігін қолданып, əсем дизайнмен 

əрлеу арқылы сайтыңыз біраз қолданыста болатыны анық. Алайда оның шектеулі мерзімі болады. 
Өйткені қолданушы үнемі сайтыңызды қарап отыруы үшін, ішіндегі ақпарат көзінің жаңарып 

Сайтты техникалық сүйемелдеу өзіне мынандай 
қызмет түрін қамтиды 

сайт жұмысында туындайтын 
қателіктерге жылдам түзетулер 

жүргізу 
 

сайттың сақтық көшірмесін жасау 
(ереже бойынша, айына бір рет) 

сайттың пошта жəшігін өзгерту 
web-сайтты басқару жəне қызмет 

көрсету жұмысы бойынша 
кеңестер 

вирустан қорғау 
 

басқа компания хостингіне ауысу 
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отырмауы, жарнамалық парақшалардың сайт бетіне шығып, ақпаратты жиі жауып тұруы немесе 
web-сайттың ұзақ уақыт жүктелуі деген сияқты мəселелер қолданушының сайт парақшасына қайта 
кіруіне кедергі болады. Сондықтан, жоғарыда атап өткендей үнемі сайт жұмысының жоспарлау 
кезеңі мен сайттың техникалық сүйемелдеу кезеңдерін бақылауда ұстап отыру қажет. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ WEB-САЙТОВ В 
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Аннотация. Сегодня информатизация как технико-технологическая база становления информационного общества 

выступает национальным стратегическим ресурсом, определяющим не только общий уровень социального и 
культурного развития государства, но и его место в глобальном процессе мирового развития. 

Бурное развитие в нашей стране науки, индустрии и рынка оказали эффективное влияние на скорость продвижения 
процесса информатизации  всех сферах общества. В образовательных учреждениях, промышленных предприятиях, 
управлений, различных категориях  пользователя информационные услуги и оценка роли информаций претерпела 
множество изменений. Наше общество стало открытым обществом, и, следовательно, растет запрос на достоверные, 
полные, понятные пользователю и  представляемые своевременно информации.   

Современные запросы влекут за собой непрерывное совершенствование учебного процесса, поэтому процесс 
обучения должен быть достаточно гибким для быстрой адаптации к меняющимся требованиям. Одним из средств, 
способствующих повышению качества подготовки обучающихся и формированию соответствующей образовательной 
среды, являются новые информационные технологии обучения, базирующиеся на применении интерактивных web-
сайтов. Тем не менее, существует противоречие между необходимостью применение  интерактивных веб-сайтов в 
системе образования и не полноценной определенностью требовании для создания и продлевания жизнеспособности 
интерактивных веб-сайтов. В связи с этим, в данной  статье мы  попытались определить и предоставить требования для 
создания интерактивных веб-сайтов в образований и их технической поддержке. Для этого, сначала дали определение 
термину «интерактивность»,  затем определили этапы создания интерактивного веб-сайта. Кроме того, в статье 
предоставляется набор действий для осуществления информационной службы обслуживания сайта и его 
профессионального выполнения. 

Поступила 04.04.2016 г. 
  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   180  

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. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the 
Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 
 
 
 
 
 

 Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:  
 

www:nauka-nanrk.kz 
 

http://www.physics-mathematics.kz 
 
 

Редактор М. С. Ахметова 
Верстка на компьютере А.М. Кульгинбаевой 

 
 

Подписано в печать 25.05.2016. 
Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 

10 п.л. Тираж 300. Заказ 3. 
 
 

Национальная академия наук РК 
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 

 


