
«ҚазЭҚжХСУ»  электрондық оқыту ортасында курспен жұмыс істеу бойынша 
студенттерге арналған нұсқаулық  

 
1. Сайтта тіркелу және авторизациялау   
Егер сіз Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің 

студенті болсаңыз, қашықтан оқыту порталына кіру үшін браузерде сайттың мекен-
жайын теру қажет – http://dot.kuef.kz. Сілтемені басқаннан кейін сіз сайттың басты 
бетінде боласыз, жоғарғы оң жақ бұрышта "Кіру" батырмасы көрінеді, оны бассаңыз – 
авторизация терезесі ашылады (1-сурет) 

 
1-сурет. Авторизация терезесі 

Ашылған терезеде логин мен парольді енгізіңіз. ҚО жүйесіне кіру үшін логин 
және пароль ретінде кіру үшін өзіңіздің тегіңіз бен атыңызды кішкентай әріптермен 
енгізіңіз, олардың арасына "астыңғы сызық" белгісін (егер аты-жөніңіз жеке 
куәлігіңізде қазақ әріптерімен берілген болса, былай болады: қожахметов_берик) 
қойып, өз пароліңізді көрсетіңіз. 2-5 курс студенттері үшін парольдер өзгеріссіз қалды, 
ал 1 курс студенттері пароль алу үшін өз деканатына хабарласуы керек. Осыдан кейін 
беттің жоғарғы оң жақ бөлігінде сіз пайдаланушы мәзірін көресіз, ол жерде атыңыз бен 
тегіңіз, фотосуретіңізге арналған орын, жеке хабарламалар туралы хабарландыру 
терезесі бар және сіз өзіңіздің жеке мәліметтеріңізді реттеп, кіру паролін өзгерте аласыз 
(2-сурет).  

 
2-сурет. Студенттің жеке кабинеті 



Әдепкі қалпы бойынша, авторландырылған кіруден кейін сіз өзіңіздің «Жеке 
кабинетіңізге» кіресіз. Ашылған терезедегі атыңызға немесе фотосуретіңізге басып, 
"Жеке кабинет" сілтемесі бойынша өтіңіз. Сол терезеде сіздің қоғамдық 
профиліңізбен, бағалау журналымен, жеке хабарламалар беті және қашықтан оқитын 
курстардан өтілу тарихынан ақпарат беруге арналған тікелей сілтемелер бар. 

Жазылған курстарға және олардың тізіміне «Менің курстарым» мәзірін басу 
арқылы қол жеткізуге болады. Бұл бетте сіз жарнамаларды, курстардың тізімін және Сіз 
жазылған курстардың тізімін көресіз (3-сурет). 

 

 
3-сурет. Курстар тізімі 

Дұрыс санатты таңдауға болады, қолмен немесе сүзгілерді пайдаланып, қажетті 
курсты таба аласыз. Атап айтқанда, "Курсты іздеу" жолында сіз оның атауын теру 
арқылы қызығушылық білдірген курсты тез таба аласыз.  

Қажетті курсты тапқаннан кейін біз курстың афишасын басу арқылы курсты 
сипаттау бетіне түсеміз. Қысқаша сипаттамадан басқа, мұнда әдетте курсты жүргізетін 
оқытушылар, оқу ұзақтығы, курсты жазудың мүмкін әдістері, қосымша талаптар мен 
шарттар көрсетіледі. 

 

 



Қашықтан оқитын курс бойынша навигация 
 Оқу курсы теория мен практикалық тапсырмаларды қамтитын тақырыптық 

бөлімдерден тұрады. Оқуды бірінші тақырыптық бөлімнен бастаған абзал, алдымен 
теориялық материалды оқып үйрену, содан кейін жеке семинарды  
қолдана отырып, тақырып бойынша практикалық тапсырмаларды 
орындау керек. Тапсырмаларды орындау барысында сіз баға аласыз. 
Курс элементтермен және ресурстармен ұсынылған оқу материалын 
қамтитын келесі секциялардан тұрады: силлабустар, дәрістер 
тезистері, видеолекциялар, онлайн вебинарлар, жүктеуге арналған 
файлдар, практикалық тапсырмалар, өзіндік жұмыстарға арналған 
материалдар, аралық бақылау мен емтихандардан өтуге арналған 
материалдар және тестілеу. Бастапқы секцияда бүкіл курс бойынша 
ақпарат орналасқан: бастапқы бет, курстың қысқаша сипаттамасы, 

жаңалықтар форумы және т. б.. Төменде оқу материалы бар секциялар орналасқан. 
Әдетте, әр тақырыптық бөлімде танысуға арналған теориялық материалдар және 
алынған элементтерді бақылау элементтері бар. Сондай-ақ студенттерге оқытылатын 
пән бойынша бейнематериалдар да қол жетімді. 

 

  
 

Сіз орындалған тапсырмалар, тестілеу және курстың бағаларын бағалар 
бойынша есеп бөлігінде көре аласыз. "Навигация" блогындағы "бағалау" түймесін 
басыңыз.  

Барлық сұрақтар бойынша деканатыңызға келесі нөмірлер бойынша 
хабарласыңыз:  

 Қолданбалы ғылымдар факультетінің деканаты - 8(7172)280587, 
278571 (ішкі 202)  

 Бизнес және басқару факультетінің деканаты - 8(7172) 278574, 
278571 (ішкі 153)  

 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі - 8 (7172) 573045, 
278571 (ішкі 125)  

 "Дизайн " мектебі - 8(7172) 278578, 278571 (ішкі 170)   


