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1 Жалпы ережелер 

 

1 Осы «Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану арқылы оқу 

процесіне арналған бейнедәріс туралы» (бұдан әрі – Ереже) Ереже  

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде (бұдан 

әрі - ШҚМУ) қашықтықтан білім беру технологияларын (бұдан әрі - ҚБТ) 

пайдалана отырып, оқу процесінде қолдану мақсатында бейнедәрісті әзірлеуге 

қойылатын бірыңғай талаптарды айқындайды. 

2 Бейнедәріс техникалық жабдықтау немесе аудиобейнетехника 

құралдарымен дәріс материалдарын берудің визуалды нысаны болып табылады. 

3 Бұл ереже бейнедәрістерді әзірлеуге қойылатын дидактикалық 

талаптарды, олардың әзірлеу тәртібін, оқу бейнематериалын ресімдеуге 

қойылатын талаптарды регламенттейді. 

4 ҚБТ қолдана отырып, оқу процесіне арналған бейнедәрістерді әзірлеу, 

бейнетүсірілім, монтаждау жұмыстарын ШҚМУ-да қашықтықтан оқыту 

технологиялар бөлімі (бұдан әрі - ҚОТБ) үйлестіреді. 

 

2 Нормативтік сілтемелер 

 

Осы Ереже келесі нормативтік құжаттардың талаптарын ескере отырып 

әзірленді: 

1. «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы. 

2. «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың 

ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы (2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 

бұйрығына өзгерісімен). 

3. «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы 

4. «Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығы (2019 жылғы 5 

маусымдағы № 259 бұйрығы өзгерісімен). 

5. «С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

академиялық саясаты» (Ғылыми кеңестің 2018 жылғы 27 желтоқсанындағы №6 

хаттамасы шешімімен қайта бекітілген). 

6. 2019 жылғы 07 наурызындағы Е ШҚМУ 024-19 «Қашықтықтан білім беру 

технологияларын қолдану арқылы оқу процесін ұйымдастыру туралы». 
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3 Белгілер мен қысқартулар 

 

Осы Ережеде келесі белгілер мен қысқартулар қолданылады: 

ШҚМУ - С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті; 

Бейнехостинг - бейнеконтентті орналастыруға және көруге арналған сервис; 

ҚБТ – қашықтықтан білім беру технологиялары; 

ҚО – Қашықтықтан оқыту; 

КТЖ – күнтізбелік-тақырыптық жоспар; 

ҚОТБ – қашықтықтан оқыту технологиялар бөлімі; 

СММжББ - Сапа менеджменті, мониторинг және болжау бөлімі; 

СБӨ - сапа жөніндегі басшылық өкілі; 

ҚББ - құрылымдық бөлімшенің басшысы; 

ПЭОӘК - пәннің электрондық оқу-әдістемелік кешені. 

 

4 Бейнедәрістерді әзірлеуге қойылатын дидактикалық талаптар 

 

4.1 Бейнедәріс сапасын талдау оның оқу материалының мазмұнына, 

құрылымына және ұйымдастырылуына қойылатын дидактикалық талаптарға 

сәйкестігін бағалауды көздейді. 

4.2 Бейнедәріс мазмұны пәннің оқу жұмыс бағдарламасына сәйкес болуы 

керек (Syllabus).  

4.3 Барлық мәліметтер ғылыми тұрғыдан дұрыс болуы, нақты 

терминологияны пайдалана отырып, қазіргі заманғы ғылыми талаптарға сүйенуі 

тиіс. 

4.4 Тақырыпты ашу теориялық материалды нақты мысалдармен ұштастыра 

отырып, берілген теориялық ережелердің практикалық мәнін аша отырып, 

дәйекті түрде жүзеге асырылуы тиіс. Мәтін қысқа, грамматикалық және 

стилистикалық дұрыс болуы қажет. 

4.5 Бейнедәріс келесі құрылымдық компоненттерді қамтуы тиіс: 

4.5.1 Ақпараттық блок - ЖОО атауы, дәріскер туралы қысқаша мәліметтер, 

бейнедәрістің құрылған жылы. 

4.5.2 Кіріспе бөлімі - дәріскердің сәлемдесуі, тақырыпты дыбыстандыру, 

осы тақырыпты оқып-үйренудің мақсаты мен міндеттері, пән ішіндегі оқылатын 

тақырыптың орнын анықтау, пәнаралық байланыстар, дәрістің тақырыптық 

жоспары, бейнедәрісті көру бойынша білім алушыларға арналған ұсыныстар. 

4.5.3 Негізгі бөлім - дәріс жоспарына сәйкес оқу материалын бейнетәрізді 

қолдана отырып, дәріс берушінің бейнетаспасын қосу арқылы дәйекті түрде 

баяндау. Бейнеқатарға оқу фильмдерінің фрагменттері, белгілі ғалымдардың сөз 

сөйлеулері, сарапшылармен сұхбаттар, басқа оқытушылардың пікірлері, 

процестер мен құбылыстардың демонстрациялық модельдері (заттай, 

компьютерлік, графикалық, анимациялық және т.б.), фотосуреттер, 
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иллюстрациялар, графиктер, кестелер, диаграммалар, мәтіннен алынған 

дәйексөздер, негізгі анықтамалар мен ұғымдар, т.б. формулалар мен теңдеулер 

енгізілуі мүмкін. 

4.5.4 Қорытынды бөлім - бейнедәрісті көргеннен кейінгі қорытынды, 

ұсыныстар, тақырыпты қосымша зерделеу үшін ұсынылатын әдебиет және 

Интернет-көздер, қорытынды сөзі. 

4.6 Бейнедәріс материалын баяндау әдістемесі қисындылық, дәлелділік 

және дәйектілік қағидаттарына сәйкес болуы тиіс. 

4.7 Баяндау қарқыны асықпай, бір рет қарап шығу барысында дәрісті 

барынша меңгеруді қамтамасыз ететін болуы керек. 

4.8 Дәріскер білім алушылармен тығыз қарым-қатынас жасай отырып, 

материалды сенімді, еркін және жеткілікті дәрежеде эмоционалды түрде 

баяндауы тиіс. Бейнетіректі монотонды дыбыстық сүйемелдеу материалды 

қабылдау мен игеруді айтарлықтай төмендетеді. 

4.9 Негізгі ережелер мен қорытындыларға және ең маңызды ақпаратқа 

визуалды (суретті үлкейту және кідірту, түспен, жиектемемен, қаріп өлшемімен 

бөлектеу) және дыбыстық (дауыс интонациясы, кідірісті пайдалану) назар 

аударылады. 

4.10 Әрбір қарастырылып отырған сұрақтың соңында аралық 

қорытындылар шығарылады, дәріс соңында жиындық қорытындылар 

шығарылады. 

 

5 Бейнедәрісті әзірлеу тәртібі 

 

Бейнедәріс келесі тәртіппен құрастырылады:  

5.1 Оқытушы: 

- бейнедәрісті жазу және әзірлеуге ШҚМУ қашықтықтан оқыту бөліміне 

(ҚОТБ) өтінім (қосымша) береді; 

- күнтізбелік-тақырыптық жоспардың (бұдан әрі - КТЖ) берілген 

тақырыбына сәйкес материалдарды іріктеуді жүзеге асырады; 

- сценарийді дайындайды (бейнедәріс үшін материалды құрастыру реті 

анықталады); 

- ҚОТБ-мен бірлесіп бейнефрагменттерді түсіруге, бейнедәрісті дыбыстық 

сүйемелдеуге, бейнефрагменттерді, презентацияларды, дыбыстық жолдарды 

монтаждауға (желімдеуге) қатысады 

5.2 ҚОТБ қызметкері дайын өнімді ШҚМУ бейнехостингіне 

орналастырады. 

5.3 Келесі жағдайларда бірнеше оқытушы бейнедәріс жасауға рұқсат 

етіледі: 

- егер КТЖ пән атауы мен тақырыбы сәйкес келсе; 

- пәнаралық дәріс әзірлеу кезінде.  
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6 Бейнематериалды рәсімдеуге қойылатын талаптар 
 

6.1 Бейнедәрісті қабылдау эргономділігі оның ресімделуі мен дыбыстық 

сүйемелдеу сапасына байланысты. 

6.2 Бейнедәрісті ұйымдастыру уақыт пен экран кеңістігін ұтымды бөлумен 

анықталады. Бейнедәріс көлемі жағынан шағын бір тақырыпқа арналуы керек. 

Бейнедәрістің оңтайлы ұзақтығы - 10-15 минут. Осы уақыт ішінде білім алушы 

ақпаратты белсенді қабылдайды және меңгереді. 

6.3 Егер бейнедәріс үлкен және күрделі тақырыпқа арналса, онда оны кез 

келген тәртіпте қайта қарау мүмкіндігімен жеке бөліктерге бөлу керек. 

6.4 Бейнелер саны бейне секциясының ұзақтығына және олардың 

ақпараттылығына байланысты болуы керек. Графикалық бейнелері және ірі 

мәтіні бар слайдтар саны ұзақтығы 10-15 минут болатын бір бейне секцияға 6-8-

ден аспауы тиіс. 

6.5 Бейнетіркеу және айтылатын мәтін бір-біріне қайшы келмеуі және бір-

бірін мүлдем қайталамауы тиіс. Слайдтарда ұғымдар арасындағы өзара 

байланыстың графикалық бейнесін, қиын терминдерді, статистикалық және 

аналитикалық ақпаратты ұсыну керек. 

6.6 Бейнефрагменттерге қойылатын талаптар: 

6.6.1 рұқсат: 1280х720 төмен емес; 

6.6.2 тараптардың қатынасы: 16:9; 

6.6.3 экран өрісі толық толтырылуы керек. Жұмыс істемейтін облыстарды 

қолдануға жол берілмейді; 

6.6.4 шегіністер (көрінетін Облыстың шетінен ақпараттық жүктемені 

көтеретін роликтегі объектілерге дейінгі ең аз қашықтық) 1% - дан кем болмауы 

және 5% - дан аспауы тиіс. Мәтін үшін мүлдем ақ фон, кескіштер және 

жиектерді пайдалану ұсынылмайды. 

6.6.5 қаріп өлшемі биіктігі бойынша экран биіктігінен кемінде 3% болуы 

тиіс. Қаріпке кертілген таңбасыз қолдану ұсынылады. 

6.6 Слайдты түсті түрлілігімен артық жүктемеу. Слайдтағы мәтін, егер ол 

сызықсыз кесілген қаріппен басылған болса және 5-7 жолда жазылған болса, әр 

жолда 6 сөзден артық емес, яғни слайдтағы 36 сөзден артық емес болса қабылдау 

жақсарады. Бір слайдқа 3 қаріптен артық қолданбаңыз. Слайдтың кестелік 

материалдарында 30-дан артық емес сандарды пайдалану ұсынылады. 

6.7 Дәріс берушінің артқы жағында фонды тыңдаушының назарын 

алаңдатпауы үшін бір реңді және қозғалыссыз жасау ұсынылады. 

6.8 Бейнедәрісті құрастыру үшін барлық материалдар ҚОТБ-не электронды 

түрде беріледі. 

6.9 Бейнедәрісте иллюстрациялар рұқсат етіледі:  

6.9.1 сканерленген;  

6.9.2 .png, .jpg, .psd форматтарында;  

6.9.3 егер сурет бүкіл экранда, өлшемі 640х480 және одан жоғары болса;  
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6.9.4 ажыратымдылығы 100 және одан жоғары пикс/дюйм. 

6.10 Дыбыстық жолға қойылатын талаптар: 

6.10.1 дыбыстық жол нақты стерео режимінде болуы тиіс, онда 

оқытушының дауысы сол және оң арна арасында қатаң түрде оқшауланады. 

Дыбыстық әсерлер, шулар, музыка ұқсас режимде болуы мүмкін және көркемдік 

және техникалық міндеттерге байланысты толық стереофониялық режимде 

жүзеге асырылуы мүмкін; 

6.10.2 дыбыстық жол стереофоникалық жол монофониялық жабдықта 

ойнату мүмкіндігін ескере отырып, техникалық түрде іске асырылуы тиіс. 

Коррелометр бойынша мән " 0 " +/-0,5 сәйкес болуы тиіс; 

6.10.3 «Сигнал/шу» қатынасы кемінде 40 дБ болуы тиіс. Пайдалы сигнал 

деп оқытушының сөзі, дыбыстық әсерлер, музыка, ал шу - пайдалы сигналдар 

арасындағы аралықтар; 

6.10.4 пайдалы сигналдың динамикалық диапазоны (шепот/қатты сөйлеу) 16 

дБ-дан аспауы тиіс; 

6.10.5 RMS орташа дыбыс деңгейі -12 дБ-ден 14 дБ-ке дейін; 

6.10.6 дыбыс қаттылығының жоғары деңгейі 2 дБ шектелуі тиіс. 

6.11 Курсты оқу кезінде қосымша ретінде сыртқы ресурстар пайдаланылуы 

мүмкін. Пайдаланылатын сыртқы ресурстарға қойылатын талаптар. 

6.11.1 Авторлық құқықтарды және алынған дәйексөздер мен сілтемелердің 

тәртібін сақтай отырып, бейнедәріске енгізіледі: 

– оқу зертханаларында өткізілетін түрлі тәжірибелерді кино - және бейне 

түсірулер; нақты өндірістік кәсіпорындарда қазіргі заманғы технологиялық 

процестерді түсіру; 

– оқу, ғылыми-танымдық, деректі және көркем кинофильмдерден үзінділер, 

интернет желісі бойынша қолжетімді материалдар; 

– белгілі ғалымдар, саясаткерлер, оқытушылар және т.б. сөздерінің 

фрагменттері; 

– физикалық, химиялық, технологиялық және басқа да процестердің 

демонстрациялық модельдері; 

– материалдық бөлік (құралдар, жабдықтар, машиналар мен механизмдердің 

бөлшектері, электрондық аппаратураның микросхемалары мен модульдері және 

т.б.); 

– аспаптарда, модельдерде немесе нақты механизмнің, қондырғының және 

басқа да жабдықтардың жұмыс процесінде тікелей өлшеу процесінде алынатын 

нәтижелер; 

– ғылыми мақалалардан, монографиялардан, мерзімді басылымдардан, 

қымбат тұратын немесе қол жетпейтін көркем басылымдардан алынған 

фотосуреттер, иллюстрациялар, графиктер және басқа да материалдар; 

– қажетті түсініктемелермен және нұсқаулармен компьютерлік 

жұмыстардың үлгілері. 

6.11.2 Пайдаланылған жағдайда мынадай шарттар орындалуы тиіс: 
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– білім алушылардың ресурстарға қол жеткізуі курсты игерудің барлық 

кезеңінде мүлдем тегін жүзеге асырылады; 

– кемінде 99% коэффициенті бар 24/7 ресурстардың қолжетімділігі 

қамтамасыз етілді; 

– ресурстармен жұмыс істеу кезінде пайдаланушы оқытудың жоспарланған 

нәтижелеріне (соның ішінде, жарнамаға) қол жеткізумен байланысты емес бөгде 

ақпаратты көрмейді. 

6.12 Оқытушының сыртқы түріне қойылатын талаптар: 

Әйелдер үшін: 

- таза, таралған/жинақталған қойылған шаш; 

- ұстамды күндізгі макияж; 

- ашық емес маникюр, үлкен сақиналар мен әшекейлердің болмауы. 

Ерлерге арналған: 

- таза, таралған шаш; 

- таза қол. 

6.13 Бейнедәріс форматы - бұл кадрға ақпарат беру тәсілі, оқытушы кадрға 

және иллюстрациялық материалдарды орналастыруы, олардың көлемі. Көріп 

отырған барлық тыңдаушы үшін бейне ұғымды болуы керек. Бейнедәріс 

форматын таңдаудың негізгі критерийлері - көрнекілік және ақпараттылық. 

Ұсынылатын бейне форматтары: 

6.13.1 бор не маркерлік тақтамен немесе презентацияның қолданылуымен 

дәрісханада түсірілген бейне; 

6.13.2 ішкі және көшедегі түсірілім. Бұл формат тыңдаушылардың 

уәждемесін арттыру немесе курстың мазмұндалуын жандандыру үшін 

пайдаланылуы мүмкін. Шығу түсірілімдері жандылық қосады, талқылау 

нысанын табиғи ортада көрсетуге мүмкіндік береді; 

6.13.3 скринкаст (компьютер мониторынан тікелей өндірілетін сандық 

аудио және бейнежазба), қолмен сурет салу және скрайбинг (презентацияның 

жаңа техникасы (ағылшын тілінен "scribe" - эскиздер немесе суреттер салу); сөз 

сөйлеушінің сөзі ақ тақтадағы фломастермен (немесе қағаз парағында, 

"параллель жүру әсері") суреттеледі. Бұл ретте графикалық қатар аудиоқатардың 

негізгі сәттерінде белгіленеді; оқытушы экранда жоқ, ал кадрдағы ақпарат кадр 

дауысымен сүйемелденеді; 

6.13.4 студияда түсірілген дәрістер.  

 

7 Бейнедәрісті әзірлеуге арналған қажетті құралдар 

 

7.1 Үлкен жады және HD бейне режимі бар фотоаппараттар/кинокамералар, 

жазуға және өңдеуге арналған бағдарламалары бар компьютер; 

7.2 Камера/фотоаппараттың штативтері (қозғалмалы ұсынылады), камераны 

айқындылығын бағыттау үшін, егер камераның айқындылығы қолмен реттеуі 

болмаса; 
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7.3 Жарық кемінде екі нүкте, барлық жағынан (көлеңке болмауы үшін), 

фондық жарық (күндізгі жарық ұсынылады); 

7.4 Микрофон (тек гарнитура). Микрофонды желге арналған мақтамен орап 

алу ұсынылады, себебі тыныс алу жазылады. Микрофон баумысының үстелге 

сықыр дыбысы жазылуының болдырмауы үшін, оны изолентамен үстелге 

жабыстырып тастау ұсынылады. 

 

8 Өзгертулер 

 

8.1 Ережеге өзгерістер мен қосымшалар СБӨ рұқсатымен енгізіледі және 

оның қолы қойылып, өзгеріс туралы хабарлама түрінде құжатталады. Өзгеріс 

туралы хабарлау парағы белгіленген үлгіге сәйкес хатталады және осы ереже 

орналасқан барлық құрылымдық бөлімшелерге беріледі. Түпнұсқаға және есепке 

алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен қосымшалар ҚР ШҚМУ 001-13 

талаптарына сәйкес енгізіледі. Сақтауға берілген ережеге өзгерістер енгізу 

туралы хабарламаны әзірлеуші бөлімше шығарады. Ережеге өзгерістерді ҚБЖ 

өзгерістерді және қосымшаларды тіркеу парағына белгілей отырып, енгізеді. 

8.2 Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен 

қосымшаларды енгізу үшін СМЖжМББ және ҚБЖ жауапты. 

8. Ережені тексерулердің мерзімділігін есепке алу парағына міндетте түрде 

белгілей отырып, ҚБЖ үш жылда кем дегенде бір рет қайта қарайды. 

8.4 Ережеге өзгерістер мен қосымшаларды енгізу үшін мыналар негіз бола 

алады: 

- заң күші бар нормативтік-құқықтық актілерге жаңадан енгізілген 

өзгерістер мен қосымшалар; 

- ректордың бұйрықтары; 

- құрылымдық бөлімшелер арасында міндеттерді қайта бөлу; 

- құрылымдық бөлімшелерді қайта құру; 

СБӨ рұқсатымен енгізілген өзгерістердің себебі көрсетілген ҚБЖ қызметтік 

жазбасы. 

8.5 Ұйымның немесе құрылымдық бөлімшенің атауы өзгертілген кезде 

ереже ауыстырылуы керек. 

8.6 Ауыстырылған жағдайда ереженің күшін жоғалтқан университеттегі 

барлық даналар алынып,  жаңасымен ауыстырылуы тиіс. 

8.7 Ескірген ережені алу және ауыстыру үшін ҚБЖ және СМЖжМББ 

жауапты. 

8.8 Ескірген ережеде «Жойылды» деген белгі, жою негіздемесі, күні және 

«Жойылды» деген белгіні қойған тұлғаның қолы қойылып, мұрағатқа жіберіледі. 

Мұрағаттық құжаттар жұмысқа пайдаланылмайды. 

 

9 Келісу, сақтау және тарату 
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9.1 Ережені Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің 

талаптарына сәйкес келісуді ҚБЖ жүзеге асырады.  

9.2 Ережені ҚБЖ әзірлейді. 

Ережені мыналар келіседі: 

- СБӨ; 

- оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры; 

- академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару 

департаменті бастығы; 

- СМЖжМББ бастығы; 

- құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығы; 

- кадрлар және құқықтық қолдау бөлімінің бастығы; 

- заңгер-кеңесші. 

9.3 Ережені ректор бекітеді және жойылғанға дейін әрекет етеді. 

9.4 Ереженің түпнұсқасы құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау 

бөлімінде сақталады және оның сақталуы үшін құжаттамалық қамтамасыз ету 

және бақылау бөлімінің бастығы жауапты болады.  

9.5 Құрылымдық бөлімшенің барлық жұмысшылары ереженің мазмұнымен 

жеке танысуы үшін ҚБЖ, кадрлар бөлімінің бастығы және құқықтық қолдау 

жауапты. 

9.6 Ереженің есепке алынған жұмыс даналарын құжаттамалық қамтамасыз 

ету және бақылау бөлімі таратады. 

9.7 Ереженің есепке алынған жұмыс данасының бөлімшеде сақталуы үшін 

ҚБЖ жауапты. 
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Қосымша 

 

Пәннің электронды оқу-әдістемелік кешені (ПЭУМК)  

үшін бейнедәрісті әзірлеуге 

ӨТІНІМ 

 

№ Пәннің атауы 
(пәннің толық атауы орыс, қазақ, 

ағылшын тілдерінде) 

 

1  Жауапты оқытушы 
Аты-жөні, жұмыс орны, лауазымы, 

ғылыми дәрежесі, сот.телефон,  

e-mail (үтір арқылы) 

 

2  Бейнедәріс 

тақырыбының атауы  

 

3  Материал жасау кезінде 

"Altai jastary" Медиа-

орталығының көмегі 

қажет пе 
Қандай көмек қажет (бейне 

түсіруде, монтаждауда, 

субтитрлерді, сипаттамаларды 

жасауда көмек) немесе оны өз 

бетінше жасау жоспарланғанын 

көрсету 

 

4  Сабақ бейнежазбасын 

өткізу форматы  
(оқу жоспары шеңберінде немесе 

қосымша уақытта өтетін 

сабақтардағы бейнежазба) 

 

5  Бейнедәрісті жазу күні 
(жазба бекітілген кесте бойынша 

жүргізіледі, нақты күнді көрсету) 

 

 

 

 



«Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК 

 

Е ШҚМУ 041-19 «Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану арқылы оқу процесіне 

арналған бейнедәріс туралы».       Бірінші басылым         бет. 13 - 15-тен 

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ 

 

 

№ А.Т.Ә Қызметі Күні Қолы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



«Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК 

 

Е ШҚМУ 041-19 «Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану арқылы оқу процесіне 

арналған бейнедәріс туралы».       Бірінші басылым         бет. 14 - 15-тен 

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 
 

Өзгерту 

нөмірі 

Өкімші құжатты 

енгізу немесе өзгерту 

туралы  

нөмірі мен күні 

Өзгертулер 

енгізу күні 

Өзгерту енгізетін 

қызмет иесінің 

А.Т.Ә. 

Қолы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



«Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК 

 

Е ШҚМУ 041-19 «Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану арқылы оқу процесіне 

арналған бейнедәріс туралы».       Бірінші басылым         бет. 15 - 15-тен 

МЕРЗІМДІ ТЕКСЕРУДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ПАРАҒЫ 

 

 

Тексеру 

күні 

Өкімші құжатты 

өткізілген тексеру 

туралы  

нөмірі мен күні 

Тексерулер 

енгізу күні 

Тексеру енгізетін 

қызмет иесінің 

А.Т.Ә. 

Қолы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


