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1. Қашықтықтан білім беру технологияларын (бұдан әрі -  ҚБТ) пайдалану арқылы оқу 
процесін жоспарлау және ұйымдастыру кезіндегі оқу жұмысының түрлері бойынша уақыт 
нормалары институттың Ғылыми кеңесінің шешімімен белгіленеді.

2. Осы Ережеде мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
1) білім беру порталы -  ҚБТ бойынша білім беру процесін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін 

әкімшілік-академиялық және оқу-әдістемелік ақпаратты қамтитын ақпараттық ресурстар мен 
интернет сервистерінің жүйелі-ұйымдастырылған, өзара байланысты жиынтығы;

2) жаппай ашық онлайн курс (бұдан әрі -  ЖАОК) -  электрондық оқыту технологияларын 
қолдана отырып және Интернет арқылы қол жеткізе отырып, жаппай интерактивті қатысуымен 
оқыту курсы;

3) мультимедиа -  пайдаланушыға әртекті деректермен (графика, мәтін, дыбыс, бейне) жұмыс 
істеуге мүмкіндік беретін аппараттық және бағдарламалық құралдар кешені);

4) оқу нәтижелері -  білім алушылардың білім беру бағдарламасын (бұдан әрі -  ББ) меңгеру 
бойынша алған, көрсететін білім, білік, дағдыларының бағалаумен расталған көлемі және 
қалыптасқан құндылықтар мен қатынастар;

5) онлайн прокторинг -  тұлғаны верификациялау және онлайн-емтихандардан өту 
нәтижелерін растау жүйесі;

6) сандық білім беру ресурстары (бұдан әрі -  СБР) -  интерактивтік нысанда оқытуды 
қамтамасыз ететін, оқытылатын пәндер және (немесе) модульдер бойынша дидактикалық 
материалдар: фотосурет, бейнефрагмент, статикалық және динамикалық модельдер, виртуалдық 
болмыс және интерактивтік модельдеу объектілері, дыбыс жазбалары және өзге де цифрлық оқу 
материалдары;

7) тьютор -  нақты пәнді және (немесе) модульді игеру бойынша студенттің академиялық 
кеңесшісі рөлін атқаратын оқытушы;

8) формальды емес білім беру -  оқыту мерзімдері мен нысандары ескерілмей көрсетілетін, 
білім беру қызметтерін көрсететін ұйымдар жүзеге асыратын және оқыту нәтижелерін растайтын 
құжат берілетін білім беру түрі;

9) цифрлық контент -  цифрлық оқу материалдарын (мәтін, графика, мультимедиа және өзге 
де ақпараттық маңызды мазмұн) ақпараттық толықтыру;

10) желілік технология -  оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз етуді, білім 
алушылардың оқытушымен және бір-бірімен интерактивті өзара іс-қимыл нысандарын, сондай-ақ 
Интернет желісін пайдалану негізінде оқу процесін әкімшілендіруді қамтитын технология;

11) кейстік технология -  оқу-әдістемелік материалдардың жиынтығын (кейстерін) қағаз, 
электрондық және өзге де тасымалдағыштарда жинақтауға және оларды өз бетінше оқу үшін білім 
алушыларға таратуға негізделген технология;

12) аралас оқыту -  бұл дәстүрлі күндізгі оқытуды онлайн оқытумен ұштастыру негізінде 
білім беру процесін ұйымдастыру, онда білім беру ұйымының білім беру порталында 
орналастырылған арнайы электрондық оқу материалдары пайдаланылады.

3. Институтта ҚБТ келесілерге қолдануы мүмкін:
1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру базасында 

қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың (меңгерілетін ББ 
көлемінің 20%);

2) тиісті мемлекеттік органдардың шектеу шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, 
табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар жағдайында білім алушыларға білім беру 
саласындағы уәкілетті органның ұсынымы негізінде қолданылмайды.

4. ҚБТ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген білім алу, оның ішінде 
формальды емес, қосымша білім алу, қайта даярлау және біліктілікті арттыру нысандарына 
қатысты қолданылады.

5. Осы Ереженің 3-тармағында көрсетілген ҚБТ бойынша оқуға ниет білдірген тұлғалар ҚБТ 
пайдалана отырып оқытуға рұқсат беру туралы ректордың атына еркін нысанда өтініш жазады, 
оның негізінде бұйрық шығарылады.

6. Институт білім алушыны жеке оқу жоспары (бұдан әрі -  ЖОЖ), ББ игеру кестесімен 
қамтамасыз етеді.
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ББ меңгерудің жеке кестесі оқу жоспары негізінде әзірленеді.
ББ немесе олардың бөліктерін ҚБТ пайдалануымен жүзеге асыру кезінде институт:
1) білім алушылардың тұрған жеріне қарамастан, ББ немесе олардың бөліктерін толық 

көлемде меңгеруін қамтамасыз ететін ақпараттық-білім беру ортасының білім беру интернет- 
порталының жұмыс істеуі үшін жағдай жасайды;

2) оқу процесін, оның ішінде ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды 
пайдалана отырып, қашықтықтан көрсетілетін жеке консультациялар нысанында оқу-әдістемелік 
сүйемелдеуді көрсету тәртібін айқындайды;

3) педагогтің білім алушылармен тікелей өзара әрекеттесу арқылы өткізілетін сабақ (80%) 
және ҚБТ қолданумен өткізілетін сабақ (20%) көлемі арақатынасын анықтайды;

4) білім алушылардың барлық оқу, анықтамалық және әдістемелік материалдар, тестілеу 
жүйесі орналасқан ақпараттық жүйеге, электрондық ресурстар мен көздерге қолжетімділігін 
қамтамасыз етеді;

5) білім беру процесіне қатысушылардың әрекеттеріне байланысты емес жағдайлар 
туындаған кезде басқарушылық шешімдер қабылдайды.

Шектеу шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар жағдайында оқыту кезінде білім беру саласындағы уәкілетті органның 
ұсынымы бойынша:

1) аудиторияда оқытушының студенттермен өзара әрекеті арқылы өткізілетін оқу 
сабақтарының болмауы;

2) практика жетекшілерімен жанама (қашықтықта) өзара әрекет кезінде кәсіптік практиканы 
толық немесе ішінара қашықтықтан ұйымдастыру.

Бұл ретте білім алушыларға кәсіби құзыреттерді меңгеруге мүмкіндік беретін виртуалды 
зертханаларды, симуляторларды, тренажерларды пайдалану көзделеді.

Институт оқу жоспарында белгіленген сағаттардың жалпы көлеміне нұқсан келтірмей, 
кәсіптік практикадан өту мерзімдерін айқындау бөлігінде оқу процесінің кестесіне өзгерістер 
енгізеді.

Консультациялар жеке және топтық сабақтар түрінде жүзеге асырылады.
Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғаларды оқыту кезінде ҚБТ олар үшін қолжетімді 

ақпаратты қабылдау-жіберу нысандар арқылы жүзеге асырылады.
7. ҚБТ бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін институт:
1) Ріаіопш ААЖ-ндегі білім алушылар үшін оқу-әдістемелік және ұйымдастырушылық- 

әкімшілік ақпаратты;
2) интернет желісіне қосылуды қамтамасыз ететін коммуникациялық байланыс арналарын;
3) цифрлық білім беру ресурстарын;
4) оқытуды басқарудың желілік жүйелерін;
5) прокторинг жүйесін;
6) ҚБТ бойынша регистраторларды қамтамасыз етеді.
8. ҚБТ бойынша оқу процесін жүзеге асыру үшін институт:
1) ПОҚ-н оқыту, СБР мен цифрлық контент әзірлеу және жаңарту үшін жағдай жасайды;
2) ҚБТ бойынша оқу процесіне қатысушылар арасында өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді 

(Ріаіопш ААЖ, Мооёіе, 2оот, Ооодіе Сіаззгоот, Ооодіе Нап§оиІ8 Мееіз және т.б. ресми 
платформалар арқылы форум, чат, бейне- және аудиоконференциялар);

3) білім алушылар мен тыңдаушылардың институттың және әріптестердің электрондық 
ресурстарына, кітапханаларына қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

4) білім алушылардың цифрлық ізінің мониторингін жүзеге асырады (онлайн және оффлайн 
сабақтарға қатысу, тапсырмалардың орындалуы, кері байланыс).

9. ҚБТ бойынша білім алушы:
1) оқу курстарын осы Ереженің 8-тармағында көрсетілген құралдардың көмегімен дербес 

зерделейді;
2) онлайн және оффлайн режимінде қашықтықтан оқыту сабақтарына қатысады. ЖОО 

жағдайында оқуды жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтін күтпеген жағдайлар болған жағдайда

3



студенттер бекітілген сабақ кестесіне сәйкес сабақтарға қатысады. Бұл ретте платформада болмау 
электрондық журналға 0 балл қоя отырып, сабақта болмауы ретінде есептеледі.

3) институттың академиялық күнтізбесіне сәйкес бақылаудың барлық түрлерін (ағымдағы, 
аралық, қорытынды) тапсырады.

10. СБР дайындауды олардың әзірлеушілері ББ-ға сәйкес жүзеге асырады. СБР құрылымы 
мен мазмұны институттың Академиялық саясатымен анықталады.

11. Курсты сәтті игеру үшін студентке:
- қашықтықтан оқыту форматында оқуға мүмкіндік беретін құрылғының (стационарлық 

компьютер, ноутбук, планшет, смартфон) болуы,
- үздіксіз жұмыс істеу үшін жеткілікті жылдамдықпен интернет желісінің қолжетімділігі,
- Ріаіопиз ААЖ-не браузер немесе мобильді қосымша арқылы қолжетімділігі,
- қолданылатын құрылғыда бейнестриминг режимінде сабақ өту үшін 2оот 

платформасын орнату қажет.
12. Онлайн режиміндегі сабақ цифрлық технологияларды (вебинарлар, 

бейнеконференциялар, Ріаіопиз, Мообіе, 2оот, Ооо§1е Сіаззшот, Ооо§1е Нап§оиІ8 Мееіз және т.б. 
ресми платформаларын пайдалана отырып, интернет желісі бойынша хабарламалар алмасу 
арқылы) қолдана отырып, нақты уақыт режимінде оқытудың өзара іс-қимыл процесін көздейді.

Бұл ретте бұрын жазылған бейнедәрістерді пайдалану көзделеді.
13. Оффлайн режиміндегі оқу сабақтары оқытушы мен білім алушының өзара іс-қимылы 

асинхронды өтетін (Ріаіопиз, Мообіе ресми платформаларын пайдалана отырып, корпоративтік 
электрондық пошта, білім алушының оқытушының тапсырмасы бойынша оқулықпен жұмысы) 
оқу өзара іс-қимыл процесін көздейді.

14. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау және аралық аттестаттау институттың 
академиялық саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

15. Онлайн режимінде білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау және аралық 
аттестаттау жүргізу үшін институт білім алушыны верификациялауға, білім алушының экраны 
мен тәртібін қадағалауға, сондай-ақ аралық аттестаттауды тапсыру процесіне фотофиксация 
жасауға мүмкіндік беретін онлайн-прокторинг технологиясын қолдануды қамтамасыз етеді.

16. Институт ЖАОК-ын жеке немесе институт бекіткен басқа да онлайн-платформаларда 
жүзеге асырады.

17. ЖАОК онлайн-платформасында орналастырылғанға дейін курстар оқу-әдістемелік 
сараптамадан және апробациядан өтеді.

18. Институт әзірленген курсты ЖАОК онлайн-платформасында орналастыруды 
қамтамасыз етеді және тыңдаушыға институт атауы, оқыған тұлғаның тегі мен аты-жөні, курс 
атауы, кредит көлемі, оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін баға көрсетілген сертификат береді.
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