
Құрметті студенттер! 

 

Қашықтықтан оқыту күндізгі қашықтықтан білім беру технологиясын 

қолдану түрін жүзеге асырады. 

Қашықтықтан білім беру порталының мекен-жайы edu.vkgu.kz. 

Қашықтықтан білім беру технологиялары (ҚБТ) бойынша 

оқытудың нормативтік-құқықтық негізінде ұйымдастырылады: 

- «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы; 

- «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне 

ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сəуірдегі № 152 бұйрығы (2018 жылғы 12 

қазандағы № 563 бұйрығы өзгерісімен); 

- «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 

жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы; 

- «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне 

ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығы (2016 жылғы 

30 мамырдағы № 343 бұйрығы өзгерісімен).  

ҚОТ білім алушылардың мынадай санаттарына қолданылады: 

– барлық оқу нысандарының техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 

кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру; 

– қысқартылған білім беру базасында бағдарламалары бойынша 

бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 

кейінгі жəне жоғары білім беру; 

– физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар болып табылатын, оның 

ішінде барлық деңгейлерде бала кезінен мүгедектер, I жəне II топтағы 

мүгедектер, мүгедек бала білім беру; 

– «Болашақ» стипендиаттарыалмасу бағдарламалары бойынша 

мемлекеттен тыс білім алушылардың қоспағанда, жоғары жəне жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беруді деңгейінде; 

– сырттай оқу бөлімі - жоғары білім деңгейліні мерзімінен тыс əскери 

қызметке шақырылуы; 

– ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда тұрған (4 айдан астам) жоғары білім 

деңгейінде; 

ҚБТ сонымен қатар қолданылуы мүмкін: 

- профессорлық-оқытушылық құрамның қосымша білім, қайта даярлау 

жəне біліктілігін арттыру жағдайында, оның ішінде шет тілінде; 

- шетелдік серіктес-жоғары оқу орындарымен бірлескен білім беру 

бағдарламаларын немесе қос диплом бағдарламаларын іске асыру кезінде. 
 

ҚОТ мынадай түрлері бойынша жүзеге асырылады: 

– желілік технологиялар – оқу-əдістемелік материалдармен қамтамасыз 

етуді, білім алушылардың оқытушымен жəне бір-бірімен интерактивті өзара іс-



əрекет түрлерін, сонымен қатар Интернет желісін пайдалану негізінде оқу 

процесін əкімшілендіруді қамтитын технология; 

– кейс технологиялар - қағаз, электрондық жəне өзге де 

тасымалдағыштарда мультимедиялық оқу-əдістемелік материалдар 

жиынтықтарын (кейстерді) жинақтауға жəне оларды өз бетінше оқыту үшін 

білім алушыларға таратуға негізделген технология. 
 

Оқу сабақтарын ұйымдастыру тəсілі бойынша келесі технологиялар 

қолданылады: 

– Нақты уақыттағы синхронды жұмысы бойынша ақпарат алмасуды 

қамтамасыз ететін ақпараттық кеңістікте коммуникация құралдары мен 

хабарламаларды Он-лайн - желілік қашықтан оқытылатын оқу курстарын жəне 

/ немесе кейіннен тапсырып қорытынды бақылау материалдары (Интернет 

болуын көздейді). 

– Офф-лайн - коммуникация құралдары, қатынас ақпараттық кеңістікте, 

онда қарым-қатынас оқытушы мен білім (асинхронды) оқушының кейспен 

жəне оқулық-оқытушының тапсырмасы бойынша тапсыра отырып, аралық 

жəне/немесе қорытынды бақылау (интернет жоқ болуын көздейді). 
 

Қосымша ақпарат алу төмендегі мекен-жайға хабарласуға болады: 

Телефон: (7232) 541-493 

E-Mail: akudaibergeneva@vkgu.kz 

 

Жоғары оқу орнының қашықтықтан оқытудың порталының форумы: 

edu.vkgu.kz/about/forum 


