
ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКА, ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  
САУДА УНИВРСИТЕТІ  

  
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 

                                      

 
 

 
 Бекітемін 
 ҚазЭҚжХСУ ректоры  
 ______________С. Абдыманапов   
«____»______________ 2020 ж. 

 
 
 

ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН MOODLE ПОРТАЛЫМЕН ЖҰМЫС 
ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ  

 
 

 ҚазЭҚжХСУ Н 09-02 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нұр-Сұлтан 
2020



 
 

 
ҚазЭҚжХСУ 

 
 

 

Сапа менеджмент жүйесі 
ҚазЭҚжХСУ Н 09-02 

Оқытушыларға арналған Moodle 
порталымен жұмыс жөніндегі нұсқаулық 

 
 

Үшінші редакция 
23  беттің 2-і 

Оқытушыларға арналған Moodle порталымен жұмыс жөніндегі 
нұсқаулық 

 
ҚазЭҚжХСУ Ғылыми Кеңесі отырысында бекітілді (хаттама №17, 

17.07.2020 ж.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
ҚазЭҚжХСУ 

 
 

 

Сапа менеджмент жүйесі 
ҚазЭҚжХСУ Н 09-02 

Оқытушыларға арналған Moodle 
порталымен жұмыс жөніндегі нұсқаулық 

 
 

Үшінші редакция 
23  беттің 3-і 

 
 
 

 Мазмұны 
 
 
 

1 Негізгі ережелер 4 

2 MOODLE ҚОЖ жұмысының жалпы принциптері                                   8 

3  Қорытынды ережелер 
 

14 

 Қосымшалар 15 



 
 

 
ҚазЭҚжХСУ 

 
 

 

Сапа менеджмент жүйесі 
ҚазЭҚжХСУ Н 09-02 

Оқытушыларға арналған Moodle 
порталымен жұмыс жөніндегі нұсқаулық 

 
 

Үшінші редакция 
23  беттің 4-і 

 
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 
1.1 Оқыту процесі қашықтан білім беру технологияларын (бұдан әрі - 

ҚББТ) қолдана отырып қашықтан оқыту принциптеріне (бұдан әрі - ҚО), ҚР 
БҒМ және Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің 
(бұдан әрі – ҚазЭҚжХСУ) нормативтік құжаттарына сәйкес құрылады, білім 
беру қызметтерін ұсыну сапасын арттыруға бағытталған. ҚазЭҚжХСУ-да 
ҚББТ ұйымдастырудың ерекшелігі, ҚББ порталын әзірлеу және сүйемелдеу 
сәтінен бастап процеске университеттің барлық оқу бөлімшелері, 
университеттің барлық профессорлық-оқытушылық құрамы тартылған. 
ҚББТ-ны қолдана отырып, оқу процесін ұйымдастыру және сүйемелдеу 
кезеңінде оқу процесінің тиімділігін жақсартуға мүдделі университет 
қызметкерлерінің, оқытушылар мен білім алушылардың бірлескен жұмысы 
маңызды. ҚББТ-ны қолдана отырып оқытуды ұйымдастырудың сәттілігі 
болашақта техникалық жарақтандыру дәрежесімен, негізгі процестерді 
автоматтандыру деңгейімен, процеске қатысушылардың компьютерлік 
сауаттылық деңгейімен ғана емес, олардың тиімді өзара әрекеттесуімен де 
анықталады. 

1.2 Оқу процесінің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз ететін маңызды 
буын оқытушы болып табылады. Оқытушының міндетіне жетекшілік ететін 
пән бойынша оқу процесінің барысын ұйымдастыру және бақылау, кеңес 
беру, бақылау тапсырмаларын орындау және тексеру бойынша ұсыныстар, 
және бұл басқа факторлармен қатар қашықтан оқытудың сәтті болуына 
ықпал ететін оқытушылардың білікті, жүйелі дайындығы. ҚББ оқытушысы 
кәсіби маман, педагог ретінде дайын болуы тиіс (яғни. жалпы және кәсіби-
пәндік білім мен дағдылардың белгілі бір көлеміне, педагогикалық қызметтің 
қалыптасқан алгоритмдеріне ие болу), техникалық (яғни компьютерлік 
технологияларды меңгеру) және психологиялық тұрғыдан дайындалған, 
сондай-ақ мәдениеттің, ақыл-ойдың жоғары деңгейіне ие болу шарт. 

1.3 ҚазЭҚжХСУ-да қашықтан оқыту жүйесі (бұдан әрі-ҚОЖ) Moodle 
оқытуды басқару жүйесі негізінде іске асырылды (Modular Object – Oriented 
Dynamic Learning Environment сөздерінің аббревиатурасы, орыс тілінде Мудл 
немесе Моодус – модульдік объектіге бағытталған динамикалық басқару 
ортасы сияқты естіледі). Moodle LMS (Learning Management System) — 
оқытуды басқару жүйелері тобына жатады. Біздің елімізде мұндай 
бағдарламалық қамтамасыз етуді көбінесе қашықтан оқыту жүйелері (ҚОЖ) 
деп атайды, өйткені дәл осындай жүйелердің көмегімен көптеген 
университеттерде қашықтан оқыту ұйымдастырылған. Moodle бүкіл әлем 
бойынша 30 000-нан астам оқу орындарында қолданылады және 80-ге жуық 
тілге, оның ішінде қазақ тіліне аударылған. Бұл жүйенің көптеген 



 
 

 
ҚазЭҚжХСУ 

 
 

 

Сапа менеджмент жүйесі 
ҚазЭҚжХСУ Н 09-02 

Оқытушыларға арналған Moodle 
порталымен жұмыс жөніндегі нұсқаулық 

 
 

Үшінші редакция 
23  беттің 5-і 

артықшылықтары бар, оларға интуитивті интерфейс, кең коммуникативті 
мүмкіндіктер (кері байланысты ұйымдастыру), ыңғайлы анықтамалық 
жүйенің болуы, кез-келген педагогикалық технологияларды жүзеге асыру 
үшін көптеген модульдер кіреді. Бұл жүйенің көмегімен дәріс материалын 
ұсынудан бастап білімді тексеруге және үлгерімді бақылауға дейінгі 
қашықтан оқыту процесінде толыққанды қолдау сәтті жүзеге асырылады. 
Moodle пайдалану үшін web-браузердің болуы жеткілікті, бұл оқу ортасын 
оқытушы үшін де, білім алушылар үшін де ыңғайлы етеді. Осылайша, Moodle 
оқу материалын құру және оқу процесіне қатысушылар арасында 
интерактивті өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету орталығы болып табылады. 

1.4 Бұл жүйе веб-қосымша бола отырып, білім алушының (ҚОЖ 
пайдаланушының) жұмыс орнына аппараттық талаптарды барынша азайтуға 
мүмкіндік береді. Мәселен, мысалы, білім алушының компьютерінің 
өнімділігі мен оның ҚОЖ-дағы жұмыс жылдамдығы арасында тікелей 
байланыс жоқ, өйткені барлық есептеулер серверде орындалады, ал дайын 
html-беттер пайдаланушының компьютеріне жіберіледі, демек, жүйемен 
ыңғайлы жұмыс істеу үшін анықтаушы фактор интернет-арнаның өткізу 
қабілеті болып табылады, оған басқа да жоғары талаптар жоқ. Сонымен, 
ҚОЖ-да тұрақты жұмыс қосылу жылдамдығы кемінде 128 Кбит/с, ал курста 
бейнеақпарат болған кезде – кемінде 512 Кбит/с болған кезде жүзеге 
асырылады. 

1.5 ҚазЭҚжХСУ-да ҚББТ енгізудің ерекшелігі қашықтан оқытуды 
сүйемелдеудің бағдарламалық платформасы Platonus оқытуды басқарудың 
автоматтандырылған ақпараттық ортасының және бастапқы коды еркін 
қолжетімді болатын Moodle-ге дейін қолдау жүйесінің өзара іс-қимылы 
негізінде іске асырылғандығында болып табылады (open source). Осы 
артықшылықты қолдана отырып, ҚазЭҚжХСУ екі жүйенің интеграциясын 
жүзеге асыра алды, оның біріншісі білім алушыларды басқарудың, оқу 
процесін қолдаудың ішкі жүйелерін, ал Moodle - қашықтан оқытуды 
ұйымдастыруға арналған жүйені қамтиды. Университет қызметкерлерінің 
күшімен екі жүйені біріктіретін модуль құрылды, ол аралық бақылауды 
тапсыру, емтихан бағаларын тапсыру, білім алушылардың тізімі, оқу 
жоспарлары, журналдар және т.б. нәтижелерін ауыстыру бойынша күнделікті 
процестерден босатады және офис-тіркеудің 3-4 маманын босатады. Бұл 
жүйелердің тығыз өзара іс-қимылы университеттің бірыңғай ақпараттық 
ортасын құру міндетін шешуге мүмкіндік береді, курстарды құру рәсімдерін 
автоматтандырады, міндеттердің қайталануын болдырмауға мүмкіндік 
береді, атап айтқанда бұл – білім алушылар, ОПҚ, ОКП, ТОБ, ЖОЖ, ЖОБ, 
контингенттің қозғалысы туралы бұйрықтар және т.б. туралы деректерді 
енгізу. Сондай-ақ, тестілеу ішкі жүйесі деңгейінде Platonus жүйесіне жүктеме 
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азаяды, бір уақытта қосылу санын азайтады, осылайша жүйенің 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 

 
1-сурет. ҚазЭҚжХСУ ақпараттық-білім беру ортасы 
1.6 Moodle ақпараттық-білім беру ортасының ресурстарын жобалауға, 

құруға және одан әрі басқаруға мүмкіндік береді. Жүйе ыңғайлы интуитивті 
интерфейске ие болады. Оқытушы тек анықтамалық жүйенің көмегіне 
жүгініп, электронды курсты құрып, оның жұмысын басқара алады. Кестелер, 
диаграммалар, графиктер, бейнелер, флэш және т. б. Осылайша, LMS Moodle 
мұғалімге курстың оқу материалдарын ұсынуға, теориялық және 
практикалық сабақтарды өткізуге, жеке және топтық оқу іс-әрекетін 
ұйымдастыруға арналған кең құралдар ұсынады. Қашықтан білім беруге 
бағытталған Moodle оқытуды басқару жүйесі байланыс құралдарының үлкен 
жиынтығына ие. Бұл тек электрондық пошта және оқытушымен тіркелген 
файлдармен алмасу ғана емес, сонымен қатар форум (бағдарламаның басты 
бетіндегі жалпы жаңалықтар, сонымен қатар әртүрлі жеке форумдар), чат, 
жеке хабарламалар, блогтар, интерактивті вебинарлар. Moodle көп 
функциялы сынақ модуліне ие. Қашықтан оқытудағы білімді бақылаудың 
негізгі нысаны тестілеу болғандықтан, LMS Moodle-де тестілеу құруға және 
оқыту мен бақылау сынақтарын өткізуге арналған кең құралдар бар. Тестілеу 
тапсырмаларында сұрақтардың бірнеше түріне қолдау көрсетіледі (бірнеше 
таңдау, сәйкестік, дұрыс/қате, қысқа жауаптар, эссе және т.б.). Moodle 
тестілеуді өңдеуді жеңілдететін көптеген функцияларды ұсынады. Сіз 
бағалау шкаласын орната аласыз, оқытушы тестілеу тапсырмаларын 
студенттер тестілеуден өткеннен кейін түзете отырып, нәтижелерді жартылай 
автоматты түрде қайта есептеу механизмі бар. Жүйеде тестілеу нәтижелерін 
статистикалық талдаудың дамыған құралдары және, ең бастысы, білім 
алушылар үшін жеке тестілеу сұрақтарының күрделілігі бар. 

1.7 Бұл әдістемелік нұсқаулар MOODLE ҚОЖ-бен жұмыс істеу 
жөніндегі қысқаша нұсқаулық болып табылады және оқытушыларға жүйе 
интерфейсінде жылдам меңгеруге және оқыту ортасында жұмыс тиімділігін 
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арттыру үшін оның барлық мүмкіндіктерін неғұрлым толық пайдалануға 
көмектесуге арналған.  

ҚББТ-ның ПЭОӘК-і дәстүрлі оқыту принциптеріне сәйкес құрылады: 
қол жетімділік, жүйелілік және дәйектілік, сабақтастық, теорияның 
практикамен байланысы, білім алушының дербестігі қағидатымен 
күшейтілетін оқытудың кәсіби бағыттылығы. Оқытушы оқытудың келесі 
бірізділігін болжайтын кешенді сипаттағы дидактикалық негіз болатын анық 
(білім алушы үшін қарапайым және қолжетімді) басшылыққа ала отырып, 
ПЭОӘК әзірлейді:  

 Теориямен алғашқы танысу; 
 Теориялық материалды түсіну және бекіту; 
 Ағымдағы білімді бақылау; 
 Практикалық дағдыларды қалыптастыру және дамыту;  
 Білімді аралық және қорытынды бақылау. 

1.8 Материалдардың мазмұндық бөлігімен бірге белгілі бір оқу 
жоспарына контентті қатесіз тағайындауға мүмкіндік беретін кешенді 
безендірудің маңызы зор. Қашықтан оқыту порталында ұсынылатын барлық 
материалдар сапалы құрастырылуы тиіс (мәтін құрылымдалған, оқылатын, 
ақпараттық, иллюстрацияланған, иллюстрациялар мен кестелер - сапалы), 
өйткені олардың порталда және Интернет-ресурстарда орналастырылған 
әдістемелік кешеннен басқа ақпарат көзі болмайды. Әр материалда 
материалдың түрі, оқу нысаны, мамандықтардың шифрлары, негізгі білімі 
және авторлардың аты-жөні көрсетілген титул парағы болуы керек. 

1.9 Файлдарды .doc, .docx .avi, .flv, .pdf, .rar, .pps, .ppt, .html, .RAR 
форматтарда беруге болады.  

1.10 Курстық жобалар, курстық және бақылау жұмыстары оны орындау 
үшін қажетті толық ақпаратты (анықтамалық деректер, студентке қолжетімді 
әдебиеттер тізімі, қосымша-кестелер, қосымша-схемалар және т.б.) қамтуы 
тиіс.  

1.11 Зертханалық жұмыстар студенттің болжамды техникалық 
мүмкіндіктеріне (қажетті жабдықтардың болуы) сәйкес жасалуы тиіс.  

1.12 Тестілеу базасы валидтілік принципіне сәйкес құрылады - бұл 
тестілеудің бақыланатын оқу материалының мазмұнына сәйкестігі. Білім 
алушылардың білімін тестілеу бақылау материалдарын жасау кезінде келесі 
жалпы әдістемелік талаптарды сақтау қажет:  

 осы пән бойынша тестілеу базалары типтік оқу бағдарламасы мен 
силлабус талаптары көлемінде құрастырылады;  

 осы пәнді оқу кезінде білім алушылар міндетті түрде тестілеу 
базасына енгізілген барлық тапсырмаларды орындауы керек; 

 емтиханға дайындық кезінде білім алушыларға тестілеу базасына 
енгізілген барлық типтік тапсырмалар қол жетімді болуы керек;  
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 тестілеу базасының көлемі және оның өзгергіштігі бақылаудың 
дұрыстығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы керек;  

 тестілеу базасы келесі пропорцияда күрделіліктің үш 
деңгейіндегі тапсырмаларды қамтуы керек: қарапайым - 40%, 
орташа - 40%, күрделі - 20% (тапсырмалардың күрделілігін 
анықтаған кезде білім алушылардың осы пән бойынша білімін 
меңгеруінің орташа деңгейіне назар аудару керек);  

 тапсырмалар білім алушылардың осы пәнді оқу барысында алған 
білімдерін және бұрын оқытылған пәндер бойынша қалған 
білімдерін (пререквизиттер);  

 тестілеу базаларын құру кезінде осы пән бойынша берілген 
тапсырмаларда кейіннен оқытылатын пәндерде қолданылатын 
білімді пайдалануға назар аудару қажет (Постреквизиттер); 

 тестілеу базалары оқыту тілінде жасалады.  
Ұсынылған бес жауаптың біреуін таңдауды қамтитын жабық түрдегі 

тестілеу ғана қолданылады.   
 

2. MOODLE ҚОЖ  ЖҰМЫС ЫНЫҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ 
 
2.1 Браузерде сайт мекенжайын теріңіз: http://dot.kuef.kz одан әрі пайда 

болған терезеде Әкімшіден алынған пайдаланушының аты мен парольін 
енгізу қажет (жүйеде 2-5 курс білім алушылары үшін және ОПҚ үшін 
жарамды бұрынғы логиндер мен парольдер бар, 1 курс білім алушылары 
үшін тиісті деканаттарға жүгіну қажет). 
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2.1 Жүйеге кірген кезде ҚОЖ-дың басты беті ашылады. Беттің 
ортасында қол жетімді электрондық курстардың тізімі бар, ал жүйенің 
жұмысын реттеуге және белгілі бір әрекеттер мен ақпараттық блоктарды 
жасауға мүмкіндік беретін функционалды блоктар жиектерінде орналасқан. 
Қажет болса, блоктың жоғарғы оң жақ бұрышындағы «-» түймесін басу 
арқылы блокты жаба тұруға болады. 

 
 
2.2 Курсты құру үшін сол жақ мәзірден «Әкімшілік» тармағын, содан 

кейін пайда болған терезеде «Курстар мен санаттарды басқару» тармағын 
таңдау керек. 
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Әрі қарай, курсты құру үшін «Жаңа курс құру» тармағын таңдаңыз. 
Пайда болған терезеде оқытушыға пәндер тізімін таңдау ұсынылады, 
қашықтан оқыту курсының параметрлерін алдын-ала орнатуды бастау керек. 

 
Курстың параметрлері ретінде келесі міндетті: 
Формат                                                Разделы по темам  
Бөлімдер саны                                    8  
Курстың басталу күні                        31 August 2020  
  
Содан кейін параметрлерді орнатқаннан кейін сақтау түймесін басыңыз, 
содан кейін қашықтан оқыту курсы жасалады және «Менің курстарым» 
мәзірінде қол жетімді болады.  

Курс атауын курстар тізімінде «Басты бет» сілтемесіне басу арқылы 
көруге болады. Сондай-ақ, курстардың тізімін «Менің курстарым» сілтемесін 
басу арқылы табуға болады» 
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2.3 Курстың типтік басты беті осылай көрінеді. Беттің орталық 

блогында осы курстың мазмұны көрсетілген, курстың тақырыптық бөлімдері, 
ал екі жағында функционалдық және ақпараттық блоктар көрсетілген. 
Moodle стандартты дизайнында белгілі бір нысандарға немесе әрекеттерге 
байланысты кішкентай пиктограммалар қолданылады. 

 
Қашықтан оқыту курсында барлық материалдар блоктық принцип 

бойынша орналастырылады, әр блокқа оқытушы тиісті оқу-әдістемелік 
материалды орналастыруы керек. Сондықтан қашықтан оқытылатын курста 
келесі блоктар болуы керек:  

 Пәннің ОӘК-і  
 1-модуль дәрістерінің тезистері  
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 2-модуль дәрістерінің тезистері 
 Пән бойынша бейнедәрістер (1-қосымша)  
 Пән бойынша тапсырмалар (семинарлық сабақтар, БӨЖ, ОБӨЖ) 
 Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік ұсыныстар 

(семинарлық сабақтар, БӨЖ, ОБӨЖ)  
 Пән бойынша қосымша материалдар 
 Аралық және қорытынды бақылау материалдары  

Қашықтан оқыту курсына өзгерістер енгізу үшін «Өңдеу режимі» 
батырмасын басу керек, содан кейін интерфейс өзгереді, әр блокта өңдеуге 
болатын объектілерде осы объектінің (блок, ресурс, курс элементі, тақырып 
және т. б.) мазмұны мен түрін өзгертуге мүмкіндік беретін құралдар 
түймелері пайда болады).  

 
 
 

 
Қашықтан оқытылатын курстың әр элементі 

параметрлерді өңдеу түймесін басқаннан кейін 
оларды жылжытуға, жасыруға, қайталауға, рөлдерді 
тағайындауға және жоюға мүмкіндік береді. 

Ағымдағы нысанды өңдеу бетінен шығу, 
әдетте, нысанды өңдеу бетінің төменгі жағында 

орналасқан батырманы басу арқылы жүзеге 
асырылады.  

ЭПОӘК-і пәннің оқу бағдарламасына сәйкес қамтамасыз етуі тиіс:  
 білім алушының өзіндік жұмысын ұйымдастыру, оның ішінде 

білім алушының білімін бақылау және оқыту (өзін-өзі бақылау, 
білімді ағымдағы бақылау және аралық аттестаттау); 

 білім алушыға қашықтан оқытуды іске асыру үшін арнайы 
әзірленген (әдістемелік және дидактикалық) қажетті (негізгі) оқу 
материалдарын ұсыну арқылы тренинг;  

 қашықтан оқытуға әдістемелік сүйемелдеу;  
 қашықтан оқытуды қосымша ақпараттық қолдау  

2.4 Жеке ақпаратты редакциялау  
Жүйеге кіргеннен кейін Сіз басты бетте боласыз, бірақ енді сіздің 

атыңыз беттің жоғарғы оң жағында көрсетіледі. 
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2.5 Сіз өз профиліңізді өңдей аласыз. Жеке ақпаратты өңдеу үшін 

«Настройки» блогында «Ақпаратты өңдеу» қосымша бетін басыңыз. Жеке 
деректер мен парольді өзгертуге болатын сол атаудағы нысан ашылады  

2.6 Келесі сілтемелер бойынша бейне нұсқаулықпен толығырақ 
танысуға болады: https://cloud.mail.ru/public/92rM/3ATbYr7i7 
https://drive.google.com/file/d/1IlKtkUrvSJDvInG6UUGmkU40s_XVifAI/view?u
sp=sharing  

2.7 Біздің университеттің оқытушыларымен университетте онлайн 
дәрістер ұйымдастыру үшін, әр кафедраға бекітілген компьютерлік сыныпта 
Zoom бағдарламасы орнатылады (https://zoom.us), оны сілтеме бойынша 
жүктеуге болады. Конференцияға қол жеткізу үшін Сіз алдымен өз 
атыңызбен тіркеліп, конференция идентификаторын қалыптастыруыңыз 
керек. 

 
ZOOM бағдарламасын қалай пайдалану керектігі туралы 

бейненұсқауларды төменде көрсетілген Youtube сілтемелері бойынша таба 
аласыз (https://www.youtube.com/watch?v=cZB6WgY5nC8, 
https://www.youtube.com/watch?v=vfR4a-w96ks)  
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Сіз жасаған конференцияның идентификаторы («Жаңа конференция» 
батырмасы) сіз хабарландыру арқылы және/немесе пәннің чатында 
және/немесе Whatsapp топтарында параллель түрде қайталауыңыз керек.  

Білім алушылармен жұмыс істеу үшін ҚазЭҚжХСУ электрондық оқыту 
ортасында курспен жұмыс істеу бойынша білім алушыларға арналған 
нұсқаулық әзірленді (2-қосымша). 

 
3. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 3.1 Осы Нұсқаулық және оған енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар 
Университеттің Ғылыми Кеңесінде бекітілген сәттен бастап қолданысқа 
енгізіледі.  
 3.2 Құжат аудитіне жауапты – ЦБТО директоры. 
 3.3 Құжатты сақтауға сапаны қамтамасыз ету және стратегиялық талдау 
бөлімі жауапты болады. 
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1-қосымша  
Бейнедәрістерді әзірлеуге және мазмұнына арналған  

ТАЛАПТАР 
                  Бейнедәріс пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) 
мазмұнына сәйкес болуы және жалпы ұзақтығы 10-20 минут болатын бір 
немесе бірнеше блоктардан тұруы тиіс.  
                  Бейнедәріске 1-2 сөйлемдегі курстың негізгі мазмұны (400 таңбаға 
дейін) көрсетілуі тиіс қысқаша аннотация қоса беріледі.  
                  Бейнедәріс келесі құрылымға ие болуы керек:  
                  1. Ақпараттық блок: (ЖОО атауы, пәннің/курстың атауы, лектор 
туралы қысқаша мәліметтер (Т.А.Ә., лауазымы, байланыс ақпараты және т. 
б.), бейнедәрістің жасалған жылы.  
                  2. Кіріспе бөлім: дәрістің тақырыптық жоспары келтіріледі, 
бейнедәрістің тақырыптары мен сұрақтарының атаулары пән/курс бойынша 
оқыту бағдарламасының (Syllabus) бөлімдері мен тақырыптарының атауына 
дәл сәйкес келуі тиіс, дәрістің мақсаты қысқаша тұжырымдалады, алдыңғы 
материалмен байланысы көрсетіледі, тақырыптың теориялық және 
практикалық маңыздылығы сипатталады.  
                   3. Негізгі бөлім: мәселенің мазмұны ашылады, негізгі идеялар мен 
ережелер негізделеді және нақтыланады, қатынастар, қатынастар көрсетіледі, 
құбылыстар талданады, қорытынды жасалады.  
                   Презентацияны жасау кезінде келесі ережелерді сақтау 
ұсынылады:  
                 - бір курстың дәрістері үшін бірыңғай рәсімдеу стилін сақтау;  
                  - бір слайдта 3 түстен артық емес және 3 қаріптен артық емес 
пайдалану;  
                   - слайдтағы мәтінді 5-7 жолда, әр жолда 6 сөзден артық емес;  
                    - графикалық бейнелерден (мәтін, статикалық және динамикалық 
иллюстрациялар, математикалық, логикалық формулалар мен өрнектерден 
және т. б.) тұратын лектор мен бейнетаспа сөзін пайдалану);  
                    - логикалық үйлесімді, анық және бейнелі сөйлеуді, айқын 
дикцияны меңгеру;  
                    - дәрісте дауыс тонының ең маңызды ережелерін бөліп көрсету;  
                     - бейне қатар және айтылатын мәтін бір-біріне қайшы келмеуі 
керек, бірақ олар бір-бірін мүлдем қайталамауы керек;  
                     - слайдтарда ұғымдар арасындағы қатынастардың графикалық 
бейнесін, қиын айтылатын терминдерді көрсету керек.  
                 Ұсынылған суреттер саны – бейнедәріске арналған 10-12 негізгі 
слайд .  
                 4. Қорытынды бөлім: қорытынды шығарылады, қысқаша 
қайталанады және негізгі ережелер жинақталады, өзіндік жұмысты орындау 
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бойынша ұсыныстар беріледі, дәріс тақырыбы бойынша дереккөздер 
(әдебиет, Интернет көздері және т.б.) келтіріледі.  
                5. Сабақтың тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары: әр тақырып 
бойынша оқу материалын меңгеруді тексеру үшін сұрақтар ұсынылуы керек.               
                6. Бейнедәрістерге қосымшалар: дидактикалық материалдар 
(презентация, практикалық/ семинарлық / зертханалық сабақтардың 
тапсырмалары, өзіндік жұмыстарға арналған материалдар және т.б.).  
 
                 Бейнедәрістер оқу процесінде тек факультеттің сапаны қамтамасыз 
ету жөніндегі комиссиясының техникалық, әдіснамалық және мазмұндық 
талдауынан өткеннен кейін және оны пайдалануға ұсынғаннан кейін ғана 
қолданыла алады.  
                 Бейнедәрістер «бұлт қоймасына» (ОХ) мына мекен-жай бойынша 
жүктеледі qlink.to/kuef (логиндер мен парольдер кафедра меңгерушісіне 
жіберіледі), кейінірек бейнедәрістер университеттің LMS жүйесіне 
орналастырылуы керек.  
                 ОХ-да орналастыру бойынша бейненұсқау - 
https://drive.google.com/file/d/15UgGqJgEcxSGZjRwGxRp4MjgsTdtCE24/view?
usp=sharing  
                  Бейнедәрістер жасау бойынша бейненұсқаулық - 
https://drive.google.com/file/d/1SAmw7o9qgPSb94b5RDr8U7-
2VTAZ1051/view?usp=sharing  
                  Қашықтан оқыту жүйесінен бұрын жазылған бейнедәрістерді алу 
бейненұсқаулығы - 
https://drive.google.com/file/d/1SAmw7o9qgPSb94b5RDr8U7-
2VTAZ1051/view?usp=sharing 
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2-қосымша 

 
 

ҚазЭҚжХСУ»  электрондық оқыту ортасында курспен жұмыс істеу 
бойынша білім алушыларға арналған нұсқаулық  

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

университетінің білім алушысы 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).  
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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.  
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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, 
бейнедәрістер, 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. 
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Сіз орындалған тапсырмалар, тестілеу және курстың бағаларын 
бағалар бойынша есеп бөлігінде көре аласыз. "Навигация" блогындағы 
"Бағалау" түймесін басыңыз.  

Барлық сұрақтар бойынша өз деканатыңызға хабарласыңыз. 
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Келісу парағы 
 

Қызметі Т.А.Ә. Күні Қолы 
Әк.қ.жҒ проректоры, СМЖ 
бойынша өкілі 

Жаныбаева З.К.   

ЦБТО директоры Шуйтенов Г.Ж.   
СҚжСТБ бастығы  Бурганова Р.И.   
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Өзгерістерді тіркеу парағы 
 

 
№ Өзгерістер енгізілгені 

туралы өкімдік 
құжаттың атауы  

Өзгерістер
ді бекіту 
күні 

Осы данаға өзгеріс енгізді 

Құжатқа жауапты 
тұлғаның аты жөні 

Қолы  Күні  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 


