
Онлайн оқытуды

ұйымдастыру 

бойынша нұсқаулық



Құрметті студенттер мен 

оқытушылар! 

2020 жылғы 16 наурыздағы Білім және ғылым Министрінің бұйрығына сәйкес

студенттер, магистранттар және докторанттар үшін оқыту, қашықтықтан білім беруді

қолданып ұйымдастырылады.

Сіздер үшін келесі ресурстар қол жетімді:

• Қашықтықтан білім беру технологиялары жүйесінің порталы http://cdo.keu.kz/

• Білім беру порталы http://plt.keu.kz/

• Кітапхана сайты http://lib.keu.kz



Порталдарда білім алушылар үшін қол 

жетімді:

 Студенттің жеке кабинетіндегі академиялық сабақтың кестесі

 Жеке оқу жоспары

 Электрондық оқу-әдістемелік кешендері(силлабустар, бейне және 

аудио материалдар)

 Білімді ағымдағы бақылау(тапсырмалар, тестілер)

 Білімді аралық(рубеждік) бақылау

 Тақырыптық форумдарда оқытушылармен сабақтар



логин және пароль:

• 1 вариант. 

Логинмен және/парольмен проблема туындаған жағдайда порталға кіру үшін Сіз 
электрондық пошта бойынша көмек сұрай аласыз:

dpomkkeu@mail.ru – бакалавриат студенттері;

dpdokey@mail.ru - докторантура және магистратура студенттері.

Жауапты күту бір сағат ішінде.

• 2 вариант. 

Тіркеу қызметіне телефонмен хабарласу: 

8 7212 441624 қосымша 137



Факультеттерден ҚББТ 

үйлестірушілері
Білім беру 

бағдарламасы

Кафедра ҚББТ-ға жауапты

адамдардың Т.А.Ә.

Телефон Электрондық пошта

Маркетинг, логистика Маркетинг және 

логистика

Кошмагамбетова А.С. 87024792104 aizhan_150985@mail.ru

Қаржы БМ және ҚН Борисова Е.И. 87012279315 lenborisova@mail.ru

Қаржы Улаков Н.С. 87014827951 nazar-123@mail.ru

Есеп және аудит Бухесеп және аудит Хасенова Г.Т. 87783081809 hasenova.q@bk.ru

Есептеу техникасы және 

БҚ,ақпараттық

жүйелер, IT-аналитика

ЦТ және ITA Смирнов  Л.С. 87759510142 doom3.10@mail.ru

Әжихан Н.А. 87074659264 azhikhannurbek@mail.ru

-Қаржы, логистика және цифрлық технологиялар факультетібойынша



Факультеттерден ҚББТ 

үйлестірушілері
- Экономика, басқару және кәсіпкерлік факультеті

Білім беру бағдарламасы Кафедра Жауапты адам Телефон Эл. пошта

Экономика ЭжәнеК Ибитанова К.К. 87014712763 klara-gagash@mail.ru

Экология, Бағалау ЭжәнеБ Шугаев Н.Н. 87001585747 nury-9411@mail.ru

Мемлекеттік және 

жергілікті басқару

ЭТжәне МЖБ Юсупов М.Т. 87004776990 fly_karaganda@mail.ru

Әлемдік экономика, 

Халықаралық қатынастар 

ӘЭ және ХҚ Исатаева А.Г. 87015946617 akerke_93@mail.ru

Менеджмент,

Жобалау-инновациялық

менеджменті

МжәнеИ Несипбаев Р.Е. 87059725350 sani_sizu@mail.ru

Университет бойынша –

glazunova_sb@mail.ru



Факультеттерден ҚББТ 

үйлестірушілері
- Бизнес, құқық және технология факультеті

Білім беру бағдарламасы Кафедра ФИО Байланыс телефоны Ел. пошта

Әлеуметтік жұмыс, Құқық

және экономика негіздері

Әлеуметтік

жұмыс және ҚХА

Бадел Айдос Баделович 87765800826 aidosbadel@mail.ru

Азық-түлік өнімдері

технологиясы, Стандарттау 

Тауартану және 

сертификаттау

Жар Ж.Ж. 8 702 402 5714 zhar_zhanna@mail.ru

Мейрамхана ісі, 

Туризм 

Тур және 

МІ

Алексеенко Т.Н. 8 777 568 66 39 alektania.61@mail.ru

Юриспруденция ЭҚҚР,

ЖҚ және АП

Искакова Ж.А. 87014922217 jazira_14@mail.ru

Абдолла А.А. 87025858571 abdu_kaz@mail.ru

Дене тәрбиесі және 

спорттық менеджмент 

ДТ Гаак А.Ю. 87015541510 aleksandr-gaak@mail.ru



• Онлайн сабақтарды өткізу үшін студентттер мен оқытушы үшін ыңғайлы кез

келген платформа пайдаланылуы мүмкін. ЖОО мына платформаларды

ұсынады:zoom, Adobe Connect, WebEx

1. Оқытушы мен студент сабақ өткізу үшін: zoom.us, www.adobe.com, 

www.webex.com ресми сайттан бағдарламаны алу қажет.

2. Платформадағы тіркеу студенттің, сол сияқты оқытушының нақты Тегін және 

атын пайдаланып жүзеге асырылады. Оқытушыға компьютерден жұмыс жасау

ұсынылады, ал студентке кез келген құрылғыдан қосылуға болады.

3. Оқытушы тіркелгенннен кейін қосылу үшін қажетті деректермен сілтемені

студенттерге жіберуі тиіс. Сабақтардың өтуіне мониторинг жасауды қамтамасыз 

ету мақсатында осы таратуға университеттің поштасы monitoringzan@keu.kz

міндетті түрде қосылады.

4. Онлайн сабаққа қосылмаған студенттер қолданыстағы сабақ кестесіне сәйкес

сабақты босатқан болып саналады.

Онлайн сабақтарды ұйымдастыру



ҚББТ жағдайында ағымдағы бақылауды ұйымдастыру және өткізу 

Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау – академиялық кезең ішінде сабақ

кестесіне сәйкес аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарда оқытушы өткізетін, кәсіби

оқу бағдарламасына сәйкес студенттердің білімін жүйелі тексеру.

Ағымдағы бақылауды, практикалық сабақ өткізетін оқытушы жүзеге асырады.

Үлгерімді ағымдық бақылау кезінде студенттердің оқудағы жетістіктері, әдетте, 100

баллдық шкала бойынша бағаланады.

Әрбір тақырып бойынша пән жұмысының негізгі түрлері силлабуста қарастырылған.

Ағымдағы бақылауға арналған тапсырмалар пән силлабусында «Платонус» жүйесінде

жеке кабинетте орналастырылған.

Тапсырманы орындау бойынша консультацияны немесе орындалатын тапсырмалардың

қажетті көлемін нақтылауды форумда, электрондық пошта бойынша немесе WatsApp тобынан

ала алады.

Бір тақырып бойынша СӨЖ тапсырмаларын орындау мерзімі, егер оқытушы басқалай

белгілемесе, бір аптадан аспауы тиіс.

Екінші аралық(рубеждік) кезең үшін студентте пән бойынша ағымдағы бақылаудан кем

дегенде 3-5 баға болуы тиіс.



Оқу сабақтарын бақылауды ұйымдастыру және өткізу

1. Сабақтарды онлайн режимге көшірудің негізгі шарттары – бұл сабақтардың түрлері

бойынша аптадағы контактылық сабақтардың сақталуы, өйткені бұл ҚББТ-ын

пайдаланғанға дейін болған. Әрбір оқытушы, өткізу тәсіліне қарай, сабақтардың

бекітілген кестесіне сәйкес студенттермен жұмысының дәлелдемесі болуы тиіс.

2. Әрбір жұмада сағат 15.00-де факультеттердің декандары академиялық мәселелер

және жаңа технологиялар жөніндегі проректорға студенттердің сабақтарды босатуы

және оларға қолданылған шаралар туралы, ал Академиялық даму Департаментінің

директоры оқытушылардың кінәсінен сабақтардың өтпей қалуы және оларға

қолданылған шаралар туралы есеп береді.

3. Тіркеу қызметі «Платонус» жүйесінде ағымдағы бағалардың қойылуына және

студенттердің оқу сабақтарын босатуына апта сайынғы мониторингті жүзеге асырады

және дүйсенбі, бейсенбі күндері Академиялық даму Департаментінің директорына

есеп береді.


