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1. Тағайындалуы және қолданылу саласы: осы ереже  білім алушыға 

тұратын жері бойынша немесе уақытша келген жері бойынша  жоғары кәсіби 

білімнің негізгі кәсіби білім беру бағдарламаларын игеру және өзге де білім 

беру қызметін көрсету мүмкіндіктерін беру мақсатында әзірленді.  

Ереже  қызметі қашықтықтан білім беру технологияларын(ҚББТ) 

қолданумен байланысты болуы мүмкін, университеттің барлық бөлімшелері 

үшін тағайындалған. 

  2. Нормативтік сілтемелер 

 Осы Ережеде келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер 

пайдаланылған: 

 2.1 «Білім туралы» 2007 жылдың 27 шілдесіндегі № 319-III  Қазақстан 

Республикасының Заңы(19.04.2019 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және 

толықтырылулармен) 

2.2 Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру Ережесі. 2015 жылдың 20 наурыздағы № 137 Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрінің бұйрығы. 2015 жылдың 22 

сәуірінде № 10768 Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 

тіркелген. 

 2.3 Жоғары кәсіби білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын, 

білім беру ұйымдары қызметінің типтік Ережесі. 2018 жылдың 30 

қазанындағы № 595 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрінің бұйрығы. 2018 жылдың 31 қазанында № 17657 Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде тіркелген. 

 2.4 Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

Ережесі. 2011 жылдың 20 сәуірдегі № 152 Қазақстан Республикасының Білім 

және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген. 12.10.2018ж. ҚР Білім және 

ғылым министрінің бұйрығы редакциясындағы Ереже. 

 2.5  ҚРСТ 34.016-2004 «Қашықтықтан оқытудың техникалық және 

бағдарламалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар» №179  30.05.2016 

 3. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 

 3.1 Терминдер және анықтамалар: 

Білім беру порталы ҚББТ бойынша білім беру процесін 

ұйымдастыруға мүмкіндік беретін, әкімшілік-

академиялық және оқу-әдістемелік ақпараттан 

тұратын, Интернет сервистер мен ақпараттық 

ресурстардың жүйелік-ұйымдастырылған, өзара 

байланысты жиынтығы 

DBA бағдарламасы DBA бағдарламасы практикалық тәжірибесі бар, 

сондай-ақ бейіні бойынша доктор дәрежесі 

берілуімен менеджменттің заманауи 

тұжырымдамалары мен модельдерін игеру және 

дамыту үшін қолданбалы зерттеулер жүргізуге 
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ынталы, басқару кадрларын, жоғары буын 

менеджерлерін дайындауға арналған 

еxecutive МВА 

бағдарламасы 

МВА бағдарламасы мақсатты аудиторияның 

өзіндік ерекшелігін ескере отырып, топ-

менеджерлер дайындауға бағдарланған; 

жаппай ашық онлайн 

курстар(ЖАОК) 

Интернет арқылы ашық қол жетімділікпен және 

электрондық оқыту технологияларын қолданумен 

жаппай интерактивті қатысатын оқытушы курс 

МВА бағдарламасы бизнес саласындағы заманауи білім мен 

дағдыларға ие, процестер мен кадрлық активтерді 

басқаруға, компанияның стратегиясын 

қалыптастыруға қабілетті, стратегиялық және 

оперативтік міндеттерді айқындап, ғылыми 

құралдар жиынын қолдана отырып жетістікке  

жете алатын, басқару кадрларын дайындау 

жөніндегі жоба 

мультимедиа пайдаланушының әртүрлі 

мәліметтермен(графикамен, мәтінмен, дыбыспен, 

бейнемен) жұмыс жасауына мүмкіндік беретін, 

аппараттық және бағдарламалық құралдарының 

кешені 

оқу нәтижелері білім беру бағдарламасын игеру бойынша білім 

алушы алған, көрсеткен, бағалау арқылы 

расталған білімдерінің, дағдылары мен 

машықтарының көлемі және қалыптасқан 

құндылықтар мен қатынастар 

онлайн прокторинг Тұлғаны анықтау және онлайн-емихандардан өту 

нәтижелерін растау жүйесі 

Цифрлық білім беру 

ресурстары(ЦББР) 

Бұл - интерактивті формада оқытуды қамтамасыз 

ететін, зерделейтін пәндер бойынша дидактикалық 

материалдар: фотографиялар, бейнефрагменттер, 

статистикалық және динамикалық модельдер, 

виртуальды реалдылық және интерактивті 

модельдеу объектілері, дыбыс жазбалары және 

өзге де цифрлық оқу материалдары 

тьютор Нақты пәнді және(немесе) модульді игеру 

бойынша студенттің академиялық консультанты 

рөлінде қатысатын, оқытушы 

Бейресми білім беру Оқыту мерзімі мен нысанын есепке алмастан 

көрсетілетін және оқыту нәтижелерін растайтын 

құжаттар  берумен сүйемелденетін, білім беру 
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қызметін көрсететін ұйымдар жүзеге асыратын 

білім беру; 

Цифрлық контент Цифрлық оқу материалдарын ақпараттық 

толтыру(мәтіндер, графика, мультимедиа, және 

өзге де маңызды ақпараттық толтырулар)  

 

3.2 Қысқартулар: 

ҚО Қашықтықтан оқыту 

ҚББТ Қашықтықтан білім беру технологиялары 

ҚҚЭУ Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

ҚОФ Қашықтықтан оқыту факультеті 

ҚОҰҚБ 

бөлімі 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру және қамтамасыз ету 

бөлімі 

ҚО ДҚӘ 

және БҚ  

ҚО дидактикалық құралдарын әзірлеу және бақылау қызметі 

ҚО АТҚҚ ҚО ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету қызметі 

ОБАЖ Оқытуды басқарудың автоматтандырылған жүйесі 

КОТ Кредиттік оқыту технологиясы 

 

 4. Жауапкершілік 

 Осы Ереженің орындалуына жауап беретіндер: ҚОФ деканы, ҚОҰҚБ 

бөлімінің меңгерушісі, ҚО өкілдіктерінің директорлары, кафедралардың 

меңгерушілері. 

 5.Жалпы ережелер 

 5.1  Қашықтықтан білім беру технологиялары, студенттің пәнді 

өздігінен зерделеу принципіне негізделген, білім алу технологиясы болып 

көрінеді. 

Қашықтықтан білім беру технологияларын(бұдан әрі - ҚББТ) 

пайдаланумен оқу процесін ұйымдастыру, білім алушының білім беру 

бағдарламаларын академиялық күнтізбеге сәйкес игеруі үшін жүзеге 

асырылады. 

 5.2 Қашықтықтан білім беру технологиялары білім беру 

технологияларының жиынын қолдану арқылы қамтамасыз етіледі, бұл 

жағдайда мақсатты бағытталған оқшауландырылған немесе толық емес 

оқшауландырылған білім алушы мен оқытушының өзара іс-қимылы, олардың 

уақыт ішінде орналасуы мен бөлінуіне қарамастан, педагогикалық 

ұйымдастырылған ақпараттық технологиялар, ең алдымен, 

телекоммуникациялар құралдарын пайдалану негізінде  жүзеге асырылады.

 5.3 өзінде оқытудың арнайы құралдарының жиыны бар және 

телекоммуникациялар құралдарын пайдалана отырып, оқытушымен 

оқшауландырылған байланыс жасаудың келісілген мүмкіндіктерін иеленген, 
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білім алушының, өзіне ыңғайлы болып саналатын жерде, типтік немесе жеке 

кестелердің бірі бойынша, сондай-ақ білім алушының тікелей қалауы 

бойынша, мақсатты бағытталған және бақыланатын интенсивті өздік жұмыс, 

ҚББТ жағдайындағы білім беру процесінің негізін құрайды. 

 5.4 ҚББТ-ын іске асыру телевизиялық, желілік және кейс-

технологиялар бойынша жүзеге асырылады. Технологиялардың негізгі 

түрлерін ұштастыруға, сондай-ақ оларды сабақтар өткізудің басқа да 

формаларымен ұштастыруға рұқсат етіледі. 

5.5 ҚҚЭУ-де ҚББТ пайдаланумен оқу процесін жоспарлау және 

ұйымдастыру кезіндегі оқу жұмысының түрлері бойынша уақыт нормалары 

оқу жұмысын жоспарлау жөніндегі нұсқаулықта және кафедраның 

профессор-оқытушылар құрамының жұмыс күнінің екінші жартысында 

белгіленеді  

5.6 қосымша білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім 

алушы, педагогикалық қызметкерлер мен ұйымдар, ҚББТ субъектілері болып 

саналады. 

5.7 ҚББТ мыналарға қатысты қолданылады: 

1) техникалық және кәсіби, ортадан кейін, жоғары білім базасында 

қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша және MBA(EMBA) және 

DBA білім беру бағдарламалары  бойынша  білім алушыларға; 

2) ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғалар, оның ішінде мүгедек-

балалар, бала жастан мүгедектер, I және II топтағы мүгедектер үшін білім 

берудің барлық деңгейлерінде;  

3) «Болашақ» стипендияттарын қоспағанда, жоғары және(немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі  білім беру бағдарламалары бойынша білім 

алушылардың алмасу бағдарламалары бойынша мемлекеттен тыс жерлерге 

кеткендерге; 

4) ұзақ уақыт шет елде (2-і айдан аса) іс-сапарда жүрген, жоғары 

білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға;  

5) академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша жоғары 

және(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламалары бойынша білім алушыларға;  

6) мекемеде тиісті техникалық жағдайлар болған кезде, қауіпсіздігі ең 

төмен мекемелерде жазасын өтеп жүрген, сотталушыларға. 

  

6. Қашықтықтан білім беру технологияларын қолданатын білім 

берудің мазмұны. 

 6.1 ҚҚЭУ белгіленген тәртіпте, білім беру қызметін көрсету құқығына 

берілген  лицензиялармен анықталатын даярлау бағыттары бойынша ҚББТ 

қолданумен даярлауды жүзеге асырады. 
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6.2 Нормативтік құжаттарға сәйкес университетте қашықтықтан оқыту 

факультеті ұйымдастырылған, оның құрамына:ҚОҰҚБ, ҚО ДҚӘ және БҚ, 

ҚО АТҚҚ, ҚО өкілдіктері кіреді. 

ҚОҰҚБ бөлімінің негізгі міндеттері болып мыналар саналадады: 

1. ҚББТ-ны ұйымдастырушылық-әдістемелік сүйемелдеу; 

2. ҚББТ жүйесін бағдарламалық-техникалық сүйемелдеу; 

3. ҚББТ жүйесіндегі оқу процесін қамтамасыз ету; 

4. ҚББТ жүйесін жетілдіру және дамыту; 

5. ҚББТ жүйесінің оқу процесі бойынша ректорат бұйрықтарының 

орындалуын бақылау; 

6. ҚББТ жүйесіндегі оқу процесінің барысын бақылау; 

7. ҚББТ жүйесі бойынша шыққан нормативтік құжаттар, 

нұсқаулықтар мен бұйрықтар туралы университеттің кафедраларын 

ақпараттандыру; 

8. Университеттің ҚО өкілдіктерін әдістемелік қамтамасыз ету 

бойынша жұмыстарды  жоспарлау және ұйымдастыру. 

 ҚОҰҚБ бөлімі мынадай функцияларды: 

 қашықтықтан білім беру технологияларының дидактикалық 

құралдарын әзірлеуді және бақылауды; 

 ақпараттық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады. 

ҚО дидактикалық құралдарын әзірлеу және бақылау қызметі 

электрондық оқулықтарды, мультимедиалық курстарды және қашықтықтан 

білім беру технологияларының өзге де әдістемелік құралдарын әзірлеуді, 

сатып алуды және игеруді, қашықтықтан білім беру технологиялары үшін 

ақпараттық ресурстарды пайдаланудың әдістемесін әзірлейді. 

Қызметтің негізгі міндеттері болып мыналар саналады: 

 ҚББТ жүйесіндегі оқу процесін қамтамасыз ету; 

 ОБАЖ мәліметтер қорларын құжаттармен(силлабустармен, 

лекциялармен, мәтіндермен) толтыру; 

 Қашықтықтан білім беру технологиялары негізінде оқу процесінің, 

емтихан сессияларының  барысын бақылау; 

 ОБАЖ жұмысы бойынша университет бөлімшелері үшін 

әдістемелік құралдар әзірлеу; 

 ҚББТ жүйесін жетілдіру және дамыту. 

ҚО ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету қызметі, ҚББТ 

бағдарламалық, ақпараттық және техникалық құралдарын әзірлейді, игереді 

және пайдалану кезінде сүйемелдейді. 

Қызметтің негізгі міндеттері болып мыналар саналады: 

 ҚР БҒМ талаптарына, ҚББТ Ережелеріне, енгізілетін білім беру 

технологияларының ережелеріне сәйкес ҚББТ бойынша ақпараттық-

техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру; 
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 ҚББТ-мен байланысты телекоммуникациялық жабдықтарды 

ұйымдастыру; 

 білім беру порталының жұмысын қамтамасыз ету; 

 компьютерлік желілер технологиялары арқылы білім беру порталына 

оперативті қол жеткізуді қамтамасыз ету; 

 ақпараттардың қорғалуын қамтамасыз ету. 

Қызметтің негізгі функцияларына мыналар кіреді: 

 ҚББТ үшін бағдарламалық қамтамасыз ету және Web-технологиялар 

жұмыстарын сүйемелдеу; 

 білім беру порталының жұмысын қамтамасыз ету; 

 аппараттық және бағдарламалық деңгейде ҚО мәліметтеріне 

рұқсатсыз кіруден және жоғалтудан ақпараттарды қорғауды қамтамасыз ету; 

 техникалық компьютерлік жабдыққа қызмет көрсету; 

 коммуникациялық байланыс арналарын ұйымдастыру. 

 Университетте ҚҚЭУ-дің ҚО өкілдіктері Астана, Шымкент, 

Павлодар, Қостанай қалаларында қашықтық технологиялары бойынша білім 

беру қызметін ұйымдастырады және жүзеге асырады. 

6.3 Білім беру мазмұны және білім беру процесін ұйымдастыру, 

негізінен, ҚҚЭУ-де пайдаланылатын оқу жоспарлары және бағдарламалары 

бойынша құрылады, бұл ретте білім алушы білім беру бағдарламасын 

игерудің жеке кестесімен қамтамасыз етіледі. 

 7. ҚББТ білім беру бағдарламалары 

 ҚББТ қолданумен ҚҚЭУ-де іске асырылатын білім беру 

бағдарламалары, ЖОО  лицензия алған даярлау бағыттары шеңберінде білім 

беру бағдарламалары бойынша даярлауға бағдарланған. 

  

8. Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу 

процесін ұйымдастыру 

 8.1 Нақты білім беру бағдарламасы бойынша оқу процесінің 

ерекшеліктеріне қарай, тұтастай алғанда, семестрлер мен оқу жылының 

ұзақтығы ҚББТ қолдануға бағдарланған оқу жоспарының орындалуын ескере 

отырып анықталады. 

 Оқу жылындағы аудиториялық жұмыстардың сағаттар саны 

Мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес жоспарланады. 

 Оқыту кредиттік оқыту технологиясы негізінде жүзеге асырылады. 

Аудиториялық жұмыстардың барлық түрлері үшін оқу уақытын бірыңғай 

ұйымдастыру-есептеу бірлігі - ұзақтығы 50 минут академиялық сағат 

белгіленеді. 

 Білім алушылардың сессияаралық жұмысы, ҚББТ қолдануға 

бағдарланған, оқу процесінің академиялық күнтізбесіне, оқу жоспарлары мен 

кестесіне сәйкес жоспарланады. Барлық бағдарламалар бойынша оқыту, оқу 
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процесінің кестелерімен және даярлаудың жеке жоспарларымен реттелетін, 

білім алушының белсенді өздік жұмысына негізделеді. 

 Әрбір білім беру бағдарламасы  сабақтардың әр түрлерінің(оның ішінде 

аудиториялық) міндетті циклінен өтуді, өздік жұмыстарды, аралық 

аттестаттауды, оқу, өндірістік практикалардан өтуді, оқуды бітіру біліктілік 

емтихандарын тапсыруды, оқуды бітіру біліктілік жұмыстарын дайындауды 

және қорғауды қамтиды. 

 Білім алушы кәсіби практиканы(өндірістік және диплом алдындағыны 

қоса алғанда), негізінен, дәстүрлі түрде өтеді. 

 8.2 ҚББТ қолданумен, білім алушының оқуын қалпына келтірудің, 

ауыстырудың және қабылдаудың тәртібі. 

 ҚББТ қолданумен оқуға, ҚҚЭУ-ге қабылдаудың Ережелеріне сәйкес 

жеке өтініші негізінде, тұлғалар жасына, жынысына, нәсіліне, ұлтына және 

азаматтығына шектеу қойылусыз қабылданады. 

 ҚББТ қолданатын  білім алушыны, студенттер қатарына қалпына 

келтіру және сол деңгейдегі(немесе бір мамандықтан екінші мамандыққа) 

басқа білім беру мекемесінен ауыстыру, қолданыстағы нормативтік 

құжаттарға сәйкес ҚҚЭУ ректорының бұйрығымен жүзеге асырылады.

 Барлық құжаттарды тапсырып, оқуға түсу сынақтарынан өтіп, шартқа 

қол қойып, оқу ақысының түскендігі туралы растап, студенттер қатарына 

қабылданғаны туралы бұйрық шыққаннан кейін, талапкер ҚББТ  қолданатын  

оқуға ҚҚЭУ-ге қабылданған болып саналады. 

ҚББТ бойынша оқуға тілек білдірген және осы Ереженің 5.7-тармағына 

сәйкес келетін тұлға, ҚББТ қолданатын оқуға рұқсат ету туралы университет 

ректорының атына еркін үлгіде өтініш жазады, соның негізінде ҚҚЭУ 

бұйрығы шығарылады. Бұйрыққа: білім алушының өтініші және білім 

алушының жеке оқу жоспары тіркеледі. 

 8.3 Студенттер контингентінен мамандықтар бойынша және оқу 

мерзімдері, курстар бойынша оқу топтары құрылады. 

 8.4 ҚББТ бойынша студенттермен оқу жұмысын университет 

кафедраларының профессор-оқытушылар құрамы, сондай-ақ  олардың  

орналасқан жеріне қарамастан, телекоммуникациялар құралдарымен 

ұйымдастырушылық және әдістемелік жағынан біріктірілген, шақыртылған, 

тиісті салалардың жетекші жоғары білікті мамандары жүзеге асырады. 

 8.5 ҚББТ бойынша студенттермен оқу процесін ұйымдастыру, ҚББТ-на 

бағдарланған оқу жоспарларына сәйкес құрылады. 

 Оқу мазмұнын көрсететін оқу жоспарларын, ҚББТ қолдану  

әдістемелерінің талаптарын ескере отырып, Мемлекеттік білім беру 

стандарттары негізінде мамандар даярлап шығаратын кафедралар әзірлейді 

және ҚҚЭУ Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітіледі. 

 Қашықтық технологиялары бойынша даярлаудан өтетін студенттер, 

бекітілген кестелерді қатаң сақтаған, қолданыстағы бағдарламалар мен 
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модульдердің нұсқалары шеңберінде пәндерді дәйекті зерделеген 

жағдайларда жеке оқу жоспарлары(ЖОЖ) бойынша  оқу құқығына ие 

болады, олай болмаған жағдайда олар тиісті курстарға немесе бар топтарға 

ауыстырылады, я оқудан шығарылады. 

 8.6 Оқу процесі жұмыстардың әр түрлерінің(лекциялар, практикалық 

сабақтар, коллоквиумдар, консультациялар, аралық(рубежный) бақылау, 

емтихандар), оның ішінде, аудиториялық,  қашықтық технологиялары 

бойынша студенттердің, білім алушылардың жұмыстарын және оқу-

әдістемелік кешендер мен өзге де оқу, ғылыми және әдістемелік әдебиеттер 

негізінде студенттердің өздік жұмыстарын ұштастыруға негізделеді. 

 Оқуды басқарудың автоматтандырылған жүйесін пайдалану кезінде 

және оқу пәндерінің өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, лекциялар, 

практикалық сабақтар, аралық және қорытынды тестілеулер студенттермен 

off-line, оn-line режимінде өткізілуі мүмкін. 

"On-line" режиміндегі оқу сабақтары цифрлық 

технологияларды(вебинарлар, бейне конференциялар, Интернет желілері 

бойынша хабарламалармен алмасу арқылы) қолданып, нақты уақыт 

режимінде оқудың өзара іс-қимыл процесін қамтиды.  

"Off-line" режиміндегі оқу сабағы сол жағдайдағы оқытушы мен білім 

алушының қарым-қатынасы бірмезгілде(электрондық пошта, кейін аралық 

және(немесе) қорытынды бақылауды тапсырумен, оқытушының тапсырмасы 

бойынша білім алушының оқулықпен жұмысы) өтетін, оқудағы өзара іс-

қимыл процесін қамтиды. 

 8.7 Оқу-әдістемелік кешендерін(ОӘК), оқу құралдары мен өзге де оқу 

материалдарын университет кафедраларының профессор-оқытушылар 

құрамы әзірлейді. 

Оқулықтар, оқу құралдары, әдістемелік нұсқаулықтар мен өзге де оқу-

әдістемелік материалдары: 

1) баспа басылымдары;  

2) электрондық құжаттар:  

-баспа басылымдарының электрондық нұсқалары;  

-баспа аналогына ие емес электрондық басылымдар(мультимедиалық, 

гиперсілтемелік оқулықтар мен оқу және әдістемелік өзге де материалдар) 

түрінде әзірленуі және таратылуы мүмкін.  

ҚББТ үшін оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен байланысты оқу 

жүктемесі, оқу жылындағы штаттағы оқытушылардың жалпы оқу 

жүктемесіне кіреді, я мердігер шарт талаптарына сәйкес реттеледі. 

 8.8 Ағымдағы және аралық(рубежный) бақылау, аралық, қорытынды 

аттестаттау. 

Үлгерімге ағымдағы бақылау жүргізу және білім алушыларды аралық 

аттестаттау, 2018 жылдың 30 қазандағы № 595 Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген(№ 17657 нормативтік 
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құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Регистрінде тіркелген), тиісті үлгідегі 

білім беру  ұйымдары қызметінің Типтік ережелері негізінде әзірленген, 

ҚҚЭУ студенттерінің біліміне бақылау жүргізу және оны ұйымдастырудың 

Ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады 

Онлайн режимде білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау 

және аралық аттестаттау жүргізу үшін, білім алушыны анықтауға, экран мен 

білім алушының тәртібін қадағалауға, сондай-ақ бүкіл емтиханды бейнеге 

жазып алуға мүмкіндік беретін, онлайн прокторингті қолдану қамтамасыз 

етіледі. 

ҚББТ қолданумен студенттер мен білім алушылардың үлгерімін 

ағымдағы бақылау, пәннің оқу жұмысы бағдарламасына(силлабусына) сәйкес 

жүзеге асырылады. Бұл ретте студент аралық(рубежный) бақылаудың 

әрбіріне дейін кем дегенде екі баға алуы тиіс. Баға әрбір орындалған 

тапсырма және/немесе тестілер үшін 100 баллдық шкала бойынша қойылады.  

Аралық(рубежный) бақылау және қорытынды емтихан ҚББТ-ға 

бағдарланған оқу жоспарларына сәйкес,  телекоммуниккациялар құралдарын 

пайдаланып, сондай-ақ оның өкілдіктерінде белгіленген мерзімдегі кестеде 

сессиялар уақытында off-line және/немесе оn-line  режимінде тестілеу түрінде 

тапсырылады. 

Аралық(рубежный) бақылау және қорытынды емтихандар үлгерім 

есебінің тиісті ведомостеріне және журналға, сондай-ақ электрондық 

мәліметтер қорына жазылады. Ведомостер, қашықтықтан білім беру 

технологияларына негізделген, онда: пәннің атауы, кредиттер саны, есептілік 

формалары көрсетілген,  университетте қолданылатын тәртіпке және оқу 

жұмысы жоспарларына сәйкес жасалады. Ведомостерге ҚОҰҚБ бөлімінің 

меңгерушісі, емтихан алушы қолын қояды. Студент алған қорытынды баға 

емтихан ведомостерінен студенттің оқу карточкасына және үлгерімнің жиын 

журналына түсіріледі.  

Аралық аттестаттау және ағымдағы оқу жұмысын бақылау кезінде 

ҚОҰҚБ бөлімі ҚҚЭУ-де қабылданған студенттердің білімі мен дағдыларын 

бағалау жүйесін пайдаланады, әртүрлі формаларда студенттердің тұлғалық 

және кәсіби жетістіктеріне кезең-кезеңмен бақылауды жүзеге асырады. Бұл 

ретте  берілген бақылау-өлшеу материалдары бойынша білім алушылардың 

жұмыс нәтижелерін бағалау кезінде оқытушымен тікелей қарым-қатынасы 

болмайды. Аралық аттестаттаудың рәсімдері мен тәртібі  университетте 

қолданылатын Ережелермен реттеледі.  

Студенттерді кәсіби даярлаудың білім беру бағдарламаларын игеру, 

Мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына, қорытынды мемлекеттік 

аттестаттау Ережелері мен Бағдарламаларына сәйкес, оқуды бітірушілерді 

міндетті мемлекеттік қорытынды аттестаттаумен аяқталады.  
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Оқу жылы аяқталғаннан кейін емтихан ведомостері жабылады, 

нөмірленеді, папкілерге тігіледі және қатаң есептілік құжаттары ретінде 

деканатта сақталады. 

  ҚББТ бойынша білім алушы, тиісті курстың оқу жоспарының 

талаптарын толық орындаған және барлық қорытынды емтихандарды 

ойдағыдай тапсырған студенттер, университет ректорының бұйрығымен 

келесі курсқа көшіріледі. 

 8.9  ҚББТ бойынша білім алатын студенттер оқу процесінің қандай да 

бір мәселелері бойынша, оқу жылы ішінде телекоммуникациялар құралдарын 

пайдаланып немесе онсыз, қашықтықтан оқыту факультетінде(ҚОФ) және 

оның өкілдіктерінде off-line және/немесе оn-line режимінде оқытушылардан 

консультациялар алуға құқығы бар.  

 8.10 ҚББТ қолданумен білім алатын студенттерді оқудан шығару  

тәртібі мен негіздері. 

 ҚББТ қолданумен білім алатындарды студенттер қатарынан шығару, 

мынадай себептермен, ҚОФ деканының ұсынысы бойынша ҚҚЭУ 

ректорының бұйрығымен жүргізіледі: 

а) білім алушының жеке өтініші бойынша;  

б) қолданыстағы Ережелердің, ішкі және еңбек тәртібі Ережелерінің, 

ҚҚЭУ-мен жасалған шарттың және ҚҚЭУ Жарғысының талаптарын өрескел 

бұзғаны үшін;  

в) үлгермегені үшін; 

г)оқу ақысын уақтылы төлемегені үшін;  

д) орынсыз себептер бойынша сабақтарға кіріспеген ретінде. 

8.11 Білім алу туралы құжаттар  

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті мемлекеттік 

аккредитациядан өткен  білім беру ұйымы мәртебесіне ие, өзінің түлектеріне 

мемлекеттік үлгідегі диплом береді. 

  

9. ҚББТ білім беру бағдарламаларын іске асыру формалары 

 ҚББТ бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін ҚҚЭУ-де оқуды 

басқарудың автоматтандырылған жүйесі TUS 2.0 пайдаланылады.  

Бұл - кредиттік жүйе жағдайында оқыту процесін автоматтауды 

қамтамасыз ететін және Tamos Development Ltd  қазақстандық компания 

әзірлеген, «University Suite» қашықтықтан оқытудың интеграцияланған 

жүйесі кіретін, жоғары оқу орындары үшін мамандандырылған 

бағдарламалық қамтамасыз ету. Оны жасау кезінде, жүйені, ішкі желілерде 

және сол сияқты Интернет арқылы қолдануға мүмкіндік беретін, заманауи 

веб-технологиялар пайдаланылды.  

University Suite студенттерге элективті пәндерді таңдау негізінде оқудың 

жеке білім беру траекториясын қалыптастыруға; нақты уақыт режимінде 

консультациялар алуға, жаңалықтарды, хабарландыруларды дер кезінде 
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білуге және форумға қатысуға, сондай-ақ оқу тақырыптарын талқылауға 

мүмкіндік береді.  

University Suite мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету, 

оқытуды ұйымдастыруда, сол сияқты қашықтықтан оқытудың 

бағдарламалық және техникалық құралдарына қойылатын талаптар бойынша 

ҚР стандарттарына толық сәйкес келеді. 

WebProfessor және CreditLearning бағдарламалық кешендері, оқытуды 

басқарудың автоматтандырылған жүйесінің негізгі компоненттері болып 

саналады. Бірінші кешен оқытуды желілік режимде толықтай жүргізуге 

мүмкіндік береді. Екінші кешен  ҚББТ үшін, оқытудың кредиттік жүйесін 

электрондық түрде іске асырады.  

WebProfessor қосалқы жүйесі(білім беру порталы), оқу материалдарын 

әзірлеуді, оның жеке оқу жоспарына сәйкес, студентке контент жеткізуді 

қоса алғанда, қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға мүмкіндік береді, 

студенттің білімін және ЖОО студенттерінің, оқытушыларының және 

әкімшілігінің қашықтық коммуникацияларының құралдарын бақылауды 

қамтамасыз етеді.  

ҚББТ қолданумен білім алушылар, олардың бұрынғы даярлық 

деңгейлерін, қызығушылықтары мен бейімдерін, қабілеттерін және оқу 

материалын игерудің жеке қарқынын, сондай-ақ болашақ жұмыс берушінің 

немесе демеушінің еркін тыңдаушылар құқығында университеттің басқа 

факультетерінде таңдаған білім бағдарламасының пәндері бойынша сабаққа 

бару талаптарын немесе тілектерін барынша ескеретін, жеке оқу жоспарлары 

бойынша оқи алады. Жеке жоспарлар, тереңдетілген дайындықпен қатар, 

қысқартылған мерзімдерде, таңдаған бағдарлама бойынша(мазмұнының 

міндетті минумы мен біліктілік талаптарын өзгертусіз) білім алуды аяқтауды 

қамтамасыз ете алады. 

Білім беру бағдарламаларының бірін іске асыру кезінде, оның ішінде 

жеке оқу кезінде, қашықтықтан оқытудың жоғарыда айтылған 

технологияларын ұштастыруға рұқсат етіледі. 

 

10. ҚББТ ақпараттық ресурстары 

  ҚББТ қолданумен оқыту процесін қамтамасыз ету үшін дәстүрлі 

ақпараттық ресурстармен қатар, телекоммуникациялық байланыс арналары 

бойынша беруге арналған электрондық оқулықтар, оқу құралдары, 

әдістемелік құралдар, тренингтік, компьютерлік бағдарламалар, бақылау-

тестілеу кешендері, оқу бейнефильмдері, аудиожазбалар кіретін, цифрлық 

білім беру ресурстары пайдаланылады. 

 Заманауи технологиялармен берілетін дамыған цифрлық ақпараттық 

ресурстарды пайдалана отырып, білім алушылардың қажет ететін білімді 

өздерінің алуына мүмкіндік беруі, қашықтықтан оқытудың өзіндік ерекшелігі 

болып саналады. 
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 Оларды пайдалану кезінде қойылатын талаптардың заманауи деңгейін 

қамтамасыз ететін, әдістемелік тұрғыда пысықталған қашықтықтан 

оқытудың мәліметтер қорлары, оқу процесінде негізгі ақпараттық ресурс 

болып пайдаланылады. 

 Қашықтықтан оқытудың мәліметтер қорларына(әртүрлі таратқыштар 

көздеріндегі басылымдар түріндегі) әрбір білім беру бағдарламасының бейіні 

бойынша, негізгі оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттері кіреді. 

  

11. Цифрлық білім беру ресурстары және цифрлық контент 
11.1 Цифрлық білім беру ресурстары - бұл оқытуды интерактивтік 

формада қамтамасыз ететін, зерделейтін пәндер бойынша дидактикалық 

материалдар: фотографиялар, бейне фрагменттер, статистикалық және 

динамикалық модельдер, виртуалдық реалдылық және интерактивті 

модельдеу объектілері, дыбыс жазбалары және өзге де цифрлық оқу 

материалдары. 

Цифрлық білім беру ресурстарын(ЦБР) дайындауды оларды 

әзірлеушілер білім беру бағдарламасына сәйкес жүзеге асырады.  

Цифрлық білім беру ресурстарының құрылымы мен мазмұны білім 

беру контенттерін берудің  SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 

халықаралық стандартына қатаң сәйкес келеді.  

 

12. ҚББТ пайдаланумен білім беру бағдарламаларын игеретін, 

білім алушылардың құқықтары мен міндеттері.  

Білім алушылардың құқықтары мен міндеттері, олар қабылданған, 

білім алу формасына сәйкестікте Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

айқындалады. 

ҚББТ бойынша білім алушылар: 

      1) білім беру порталының, цифрлық білім беру ресурстарының, оқытуды  

басқарудың желілік жүйелерінің, ҚОҰҚБ көмегімен оқу курстарын өз 

бетімен зерделейді; 

      2) қашықтықтан білім беру сабақтарына  "on-line" және (немесе) "off-line" 

режимінде  келеді(қатысады); ; 

      3) ЖОО-ның академиялық күнтізбесіне сәйкес бақылаудың (ағымдағы, 

аралық) барлық түрлерін тапсырады. 

 

13. Оқыту мерзімдері және оқу ақысы. 

 Оқыту мерзімдері Мемлекеттік білім беру стандарты мен ҚР Білім 

және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттары талаптарының 

орындалуын ескере отырып, білім беру бағдарламасымен белгіленеді. 

 Оқыту мерзімдері келесі жағдайларда өзгертілуі мүмкін: 

а) оның алдындағы сатыда алынған білім беру бейінінің, кейінгі 

сатыдағы бейінге сәйкес келмеуі кезінде; 
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б) білім алушының білім алу сатыларынан өту тәртібін өзгертуі кезінде; 

в) орынды себептер бойынша таңдаған бағдарламаның оқу жоспарын 

көрсетілген мерзімдерде орындау мүмкін болмаған кезде. 

 Оқыту мерзімдерін қысқартуға және оқыту бағдарламаларынан 

мерзімінен бұрын өтуге, Мемлекеттік білім беру стандартында көзделген 

білім беру бағдарламасы мазмұнының минимумын ойдағыдай және толық 

игерген кезде ҚҚЭУ ректорының келісуі бойынша рұқсат етіледі және тиісті 

бұйрықпен ресімделеді. 

 Оқыту мерзімдерін ұлғайтуға, тиісті тәртіпке сәйкес, ҚҚЭУ 

ректорының келісуі бойынша рұқсат етіледі және тиісті бұйрықпен 

ресімделеді. 

 ҚББТ қолданумен  ҚҚЭУ-де оқу ақылы. 

 Жарияланған оқыту құнына ҚҚЭУ-ден тыс оқулықтардың, оқу 

құралдарының, кітапханалық қызмет көрсетудің құны, жатақханалар мен 

қонақ үйлерде тұру, қосымша білім беру қызметін көрсету құны кірмейді. 

 Студенттерді оқытуды, тиісті шартқа сәйкес кәсіпорындар, ұйымдар, 

мекемелер және жеке тұлғалар қаржыландыруы мүмкін. 

 

Әзірлеуші: 

ҚОҰҚБ бөлімінің меңгерушісі                                           И.А.Аманов 
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Академиялық мәселелер және 
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Танысу парақшасы 

Лауазымы Т.А.Ә. Күні қолы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


