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ҚАУЛЫСЫ 

 

Ғылыми кеңес АМД директорының хабарын тыңдап және талқылап, білім 

беру процесіне ҚОТ енгізу бойынша жұмыстардың жүргізілгенін атап айтты.  

 Web-технологияларды қолдана отырып, http://online.aipet.kz 

қашықтықтан білім беру порталы енгізілді.  Open Source  "Moodle" 

(https://moodle.org/) платформасы пайдаланылды. "Оқу үрдісінде қашықтықтан 

білім беру технологияларын қолдану" және "Оқытушылар үшін Moodle" 

тақырыптары бойынша оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру курстары 

ұйымдастырылды. Ғылыми кеңестің қарауына ұсынылған қашықтықтан оқыту 

технологияларын (ҚОТ) қолдана отырып, студенттерге арналған қолданушы 

нұсқаулығы, оқытушыларға арналған қолданушы нұсқаулығы, сондай-ақ  білім 

беру процесін ұйымдастыру туралы ереже әзірленді.  

ҚОТ-ты пайдалану арқылы: 

- шағын жинақты топ студенттері (1-3 адам); 

- шет елдерде академиялық ұтқырлық бойынша білім алатын студенттер; 

- академиялық айырмашылықты жоятын студенттер мен 

магистранттар(ауысуда және қайта қалпына келтіруде); 

- GPA көтергісі келетін студенттер оқудан өтті. 

2017-18 оқу жылында АЭжБУ сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін ҚО 

технологиясын аралас оқу формасында (blended education) пайдаланды, пәннің 

теориялық бөлімі қашықтықтан оқыту форматында оқытылды, практикалық, 

зертханалық практикум және емтихан тапсыру байланыс форматында 

қарастырылған.  

Аралас оқыту тек жоғары білім беру бағдарламалары үшін ғана емес, 

сонымен қатар біліктілікті арттыру бағдарламалары үшін де қолданылуы 

мүмкін. Сондықтан аралас оқытудың мақсаты жұмысқа орналасу мүмкіндігі 

және білімді, дағдылар мен біліктілікті жақсарту үшін білім алу болуы мүмкін.  

Сонымен қатар контентті толтыру бойынша жұмысты күшейту қажет. 

Open Source "Moodle" платформасы оқу материалының түрлі форматын 

пайдалануға мүмкіндік береді, алайда оқытушылар платформаның 

мүмкіндіктерін толық көлемде пайдаланбайды. Сонымен қатар материалдарды 

сабақ басталғаннан кейін орналастыру жағдайлары тіркелген. 

 

Ғылыми кеңес қаулы етеді: 

 

1. "Қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша контенттің жағдайы 

туралы" есеп назарға алынсын. 

2. ҚОТ туралы ереже бекітілсін. Бұдан әрі жұмыста осы Ереже 

басшылыққа алынсын. 

3. Оқу үрдісінде ҚОТ қолдану бойынша қосымша біліктілікті арттыру 

курстары ұйымдастырылсын. 

 



Жауапты - АМД директоры 

  Р. Р. Мухамеджанова.  

Мерзімі: 12.12.2017 ж. дейін. 

4. Біліктілікті арттыру және қосдипломды білім беру институты онлайн 

режимде біліктілікті арттыру курстарын және қосдипломды білім беру үшін 

Open Source платформасын пайдалану мәселесі қарастырылсын. 

Жауапты - БАжҚДБИ директоры Г.Д. Манапова.  

Мерзімі: 12.12.2017 ж. дейін. 

 

5. Оқу үдерісіне қашықтықтан оқыту технологияларын енгізу бойынша 

жұмыстар күшейтілсін. Кафедра меңгерушілері портал толтыру контентіне 

толық талдау жүргізсін. ЖОО-ның жетекші оқытушыларын, ОД жөніндегі 

проректорын, ОД директорын шақырумен ашық онлайн сабақтар 

ұйымдастырылсын. Ашық онлайн курстарды өткізу кестесі 27.11.17 ж.  дейін 

АМД-ға ұсынылсын.  

Жауаптылар - АМД директоры 

  Р. Р. Мухамеджанова,   

ЭЭЭТИ директоры А.А. Саухимов, 

ЖЭЖТИ  директоры М.У. Зияханов, 

ҒИТКИ директоры У.И. Медеуов, 

БЖАТИ директоры С.С. Табултаев.   

Мерзімі: 01.12.2017 ж. дейін. 

 

6. Жүктеме ҚОТ бойынша жұмыс шеңберінде жоғары кәсіби-

коммуникативтік дағдылары бар ОПҚ-ға бекітілсін. 

Жауаптылар - АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова, 

бітіртуші кафедра меңгерушілері. 

Мерзімі: 30.05.2018 ж. дейін.  

 

7. Институттардың директорларына, құрылымдық бөлімшелердің 

басшыларына онлайн білім беруді ұйымдастыру құрылымы бойынша 

ұсыныстар берілсін.               

Жауапты: АЖ жөніндегі проректор Коньшин С. В., 

АМД директоры  Р.Р. Мухамеджанова,  

ЭЭЭТИ директоры А.А. Саухимов, 

ЖЭЖТИ  директоры М.У. Зияханов, 

ҒИТКИ директоры У.И. Медеуов, 

БЖАТИ директоры С.С. Табултаев,    

бітіртуші кафедра меңгерушілері. 

Мерзімі: 01.12.2018 ж. дейін. 

 

8. Осы    қаулының       орындалуын      бақылау  АҚ  жөніндегі  проректор  

С.В. Коньшинге жүктелсін. 

 

Төрайым С. Сагинтаева 

             

              Ғылыми хатшы              М. Алиярова 


