Құрметті студенттер!
Қашықтықтан оқыту арқылы еліміздің кез келген аймағында және шет
елдерде қызмет атқара жүріп, сіз сапалы және жоғарғы білімді алуыңызға
мүмкіндігіңіз бар.
Оқу үрдісінде қашықтықтан оқыту екі бағытта жүргізіледі: желілік
технология (кешкі қашықтықтан) және кейс технология (сырттай
қашықтықтан). Қашықтықтан оқыту порталының мекен-жайы edu.vkgu.kz.
Қашықтықтан оқыту технологияларын ұйымдастыруды (ҚОТ) оқу
процессінде қолдану туралы ақпарат.
ҚОТ оқытуды ұйымдастыру бойынша нормативтік құқықтық негіздері:
–
–
–

–

2007 жылғы 27 шілдедегі "Білім туралы" ҚР Заңы;
ҚР МЖБС 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080;
Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін
ұйымдастырудың қағидалары (ҚР Білім және ғылым министрінің
бұйрығымен бекітілген 20.03.2015 №137);
Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін
ұйымдастыру қағидалары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы).

ҚОТ білім алушылардың мынадай санаттарына қолданылады:
– барлық оқу нысандарының техникалық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру;
– қысқартылған білім беру базасында бағдарламалары бойынша
бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі және жоғары білім беру;
– Физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар болып табылатын, оның
ішінде барлық деңгейлерде бала кезінен мүгедектер, I және II топтағы
мүгедектер, мүгедек бала білім беру;
– "Болашақ"стипендиаттары
алмасу
бағдарламалары
бойынша
мемлекеттен тыс білім алушылардың қоспағанда, жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі білім беруді деңгейінде;
– Сырттай оқу бөлімі - жоғары білім деңгейліні мерзімінен тыс әскери
қызметке шақырылуы;
– ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда тұрған (4 айдан астам) жоғары білім
деңгейінде;
– жазасын өтеп жатқан сотталғандар колония - қоныстарда
(мекемелерінде қауіпсіздігі барынша төмен) болған жағдайда тиісті
техникалық жағдайлар мекемесі.
ҚОТ мынадай түрлері бойынша жүзеге асырылады:

– желілік технологиялар – Интернет пайдалана арқылы автоматты
желілік курстар;
– кейс технологиялар мультимедиялық оқу-әдістемелік материалдарды
қағаз, электрондық жеткізгіштерде және білім алушыларға жіберу үшін
олардың жиындарының жиынтықтау негізделген (кейстер) және басқа
да өз бетінше оқу.
Оқу сабақтарын ұйымдастыру тәсілі 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 және / 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 және оқулық-оқытушының тапсырмасы бойынша тапсыра
отырып, аралық және/немесе қорытынды бақылау (интернет жоқ
болуын көздейді).

Оқу сабақтарын ұйымдастыру желілік технологиялар тәсілі бойынша
офф-лайн және он-лайн кейс технологиялар арқылы жүзеге асырылады.
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дің
процессін ұйымдастыру

ҚОТ қолдану арқылы оқу

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-тің ҚОТ қолдану арқылы оқу процессін
ұйымдастыру
үрдісі
«ЖОО –да эксперименттік бағдарламаларды
тәжірибеге енгізу» туралы ҚР БҒМ 07.04.2010 №157 жылғы бұйрығы
негізінде жүзеге асырылады.
Оқу жылының басталуы 1 қыркүйектен бастап белгіленеді. Оқу жылы
академиялық кезеңдері семестрлерден тұрады және академиялық күнтізбеге
сәйкес аяқталады.
Оқыту түрі
- желілік технология (кешкі қашықтықтан) және кейс
технологияларын (сырттай қашықтықтан) қолдану арқылы кешкі оқыту түрі.
Желілік технология (кешкі қашықтықтан) және кейс технологияларын
(сырттай қашықтықтан) ҚОТ қолдану арқылы кешкі оқыту түрінің негізгі
сипаттамалары:

№

Өлшемдері

Желілік
технологияларын
қолдану арқылы
кешкі оқыту түрі

Кейс технологияларын
қолдану арқылы кешкі
оқыту түрі

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Оқыту жүйесі

Кредит
Кредит
Интернеттің АКТ –ын
қолдану пайдалана
отырып (ҚО
АКТ-ын кейс
Оқыту ұйымы
порталында
курстарында пайдалану
қашықтықтан оқыту
курстары)
Желілік оқыту
қашықтықтан оқытудың
Moodle жүйесі арқылы
Кейстік технология,
құрылады. Біздің ЖОО
порталға жүктелген
ҚО порталдың
барлық оқу материалдары
мекенжайы edu.vkgu.kz мен студент порталынан
- кез келген уақытта қол е-майла, дәстүрлі пошта,
Технологиялар
жетімді.
телефон алу, оқу
Оқытушымен кері
материалдарын кері
байланыс қашықтықтан
байланыс оқытушы
оқыту курсының
арқылы жүзеге
қарым-қатынас сервисі
асырылады.
арқылы жүзеге
асырылады.
Семестр = 15 оқу
Семестр = 15 оқу аптасы
аптасы (қашықтықтан
(курстық кейс
оқу порталы бойынша
материалдары бойынша
Негізгі оқу
оқу материалдарын алу)
оқудан тыс оқыту)
үрдісінің кестесі
+
+
ЖОО-да 3 емтихан
ЖОО-да 3 емтихан
аптасы
аптасы
Емтихан
Жылына 2 рет 18
сессиясының
Жылына 2 рет 18 күннен
күннен
ұзақтығы
Қашықтықтан оқыту
Кейс курсының уақыты
Оқу сабақтарына курсының уақыты мен
мен орнын студент өзі
қатысу
орнын студент өзі
таңдайды
таңдайды
7 және 15 аптада студент
орындалған
Межелік
тапсырмаларды
(ҚО порталында) 7
бақылауды
оқытушыға өзі келіп
және 15 апта
тапсыру
тапсырады немесе
электронды пошта
арқылы тапсырады
Семестрдің басынан
Оқу
Барлық семестр
бастап пәннің оқуматериалдарына
уақытын қамтиды
әдістемелік кешенінің
қатынау
толық жиынтығын алу

9.

Сабақа қатысуға
қосымша
мүмкіндіктер

10.

Оқытушымен
байланыс

11.

Өзге де

12.

Студенттің қалауымен
кешкі уақытта
аралығында
университеттің тьютор
сыныптарының сабақ
кестесі арқылы қатысу

Студенттің қалауы
бойынша кеңес беру

Консультация, емтихан
Студенттің қалауы
сессиясы кезінде, сондайбойынша "хабар
ақ е-майлом немесе
Алмасу" күнделікті
дәстүрлі почта
сервис арқылы
қызметтерін пайдалана
байланыс болуы мүмкін
алады
Егер тапсырма жазба
Интернетке қосылу
түрде өткізілетін болса,
шығындары
дискі, кеңсе тауарлары
қажет
Оқытушының
студентке және
Оқытушының студентке
студенттің оқытушыға
және студенттің
жіберілген оқу
оқытушыға оқу
материалдарының
материалын жоғалту
жоғалып кетуі мүмкін
жоққа шығарылмайды
емес.

Қосымша ақпарат алу төмендегі мекен-жайға хабарласуға болады:
Телефон: (7232) 540-311
E-Mail: otdel_regist@vkgu.kz
Жоғары оқу орнының қашықтықтан оқытудың порталының форумы:
edu.vkgu.kz/about/forum

