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ЕИМУ -001-07-2020                    СМЖБ Құжатталған процедура 

Қашықтықтан білім беру технологиялары барысында 

оқытушының сабақ беру этикасы 

4 беттің  2 беті 

 

Жалпы ереже 

 

Бұл ереже «Білім туралы»  2007 жылғы 27 шілдедегі №319–IV ҚР Заңы 

(04.07.2018ж. өзгерістер мен толықтырулармен); ҚР БҒМ 2015 жылғы 20 

наурыздағы №137 бұйрығымен бекітілген «Қашықтықтан білім беру 

технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары»; Нұр –

Мүбарак ЕИМУ-дің «Қашіқтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу 

процесін ұйымдастырудың ережесі» (Акад. саясат ҚП- Нұр-Мүбарак ЕИМУ -001-

07-2019) бойынша жасалды.  

1. Оқытушы курстың бағдарламасының құрылымын дайындап, оны 

қашықтықтан білім беру технологиясымен (бұдан әрі ҚБТ) астастырып 

бейімдейді, оқу үрдісінің барысын қадағалап, тапсырмаларды орындау 

барысында, өз бетімен бақылау-пысықтау жұмыстарын орындау жөнінде 

ұсыныстар береді. Бұл ретте қашықтықтан білім беру жүйесінің әдістерінде 

көрсетілгеніндей, көңіл-күй, психологиялық қарым-қатынас бой көрсетеді. 

Қашықтықтан оқыту тәсілі бойынша жұмыс істейтін оқытушы оқытудың 

жаңа технологиясын, оқытудың компьютерлі және тораптық жүйелерін жетік 

біліп, олармен іс жүргізу ісін орындау шарт. 

2. Оқу процесін қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана 

отырып қамтамасыз ету үшін оқытушылар кафедра меңгерушісінің 

бақылауымен ҚБТ қолдана отырып жүзеге асырылатын оқу жоспарының 

барлық пәндері бойынша электронды оқу-әдістемелік кешендер қолдануға 

бейімделген болуы керек. Электрондық оқу-әдістемелік кешендер 

мамандықтар мен дайындық деңгейлері бойынша білім беру 

бағдарламаларына сәйкес жасалады.  

3. Дәрістер оқу жұмыс жоспары аясында , «Платонус» оқу үрдісін 

автоматтандыру платформасы,  ZOOM, WhatsApp, Telegram және т.б. 

бағдарламалары қолданыла отырып бекітілген сабақтар кестесіне сәйкес 

онлайн немесе офлайн режимінде жүргізілуі керек. 

4. Оқу пәні мен білім алушылардың тапсырмаларын күн сайын 

оқытушы қадағалап отырады және орындау журналына жазады (электронды / 

қағаз).  

 

Қашықтықтан оқыту тәсілімен оқытатын оқытушыларға және осы 

істе мүдделі басқа да адамдарға бірнеше талаптар қойылады: 

1. Оқытушы компьютермен жоғары дәрежеде сауатты жұмыс істей 

білуі қажет; 

2. Қашықтықтан оқытудағы мақсаттары мен міндеттері, оның 

алдағы уақытта ақпараттық технология және коммуникация құралдарының 

негізінде дамуы туралы білуі қажет; 
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3. Қашықтықтан білім беру технологиясын жетік біліп онымен 

білім алушыларды таныстыра білуі қажет; 

4. Оқытушының ақпараттық құралдармен жұмыс істеуге іс жүзінде 

дағдылануы қажет; 

5. Оқыту үрдісінде телекоммуникациялық құралдарын қолдану 

ісіне дағдылануы, атап айтқанда: тұтынушылар арасында ақпараттар 

алмастыру және ақпараттық жүйелердегі ресурстарды пайдалануға 

дағдылануын қалыптастыруы қажет; 

6. Жинақталған түрде оқу жұмыс жоспарын құрайтын белгілі бір 

тәртіптегі модульдік курстарды өткізуді ұйымдастыра білуі қажет; 

7. Оқу үрдісін қашықтықтан оқыту шеңберінде жүргізу ісіне жан-

жақты даярлануы, ҚБТ бойынша сабақ өткізу үрдісінде үйлестіруші болуы 

қажет. 

Қашықтықтан оқыту барысында білім алушы құқылы: 

1. Оқу үрдісінің кестесіне сәйкес электронды порталға кіруге, логин 

және кілт сөзін алуға; 

2. Оқу процесін ұйымдастыру барысы туралы барлық ақпарат алуға; 

3. Пәнді оқу процесінде оқытушылардың кеңесін алуға, 

телекоммуникация құралдарын пайдалануға. 

4. Ұйымдастыру және техникалық мәселелер бойынша кеңес алуға. 

 

Қашықтықтан оқыту барысында білім алушы міндетті: 

1. Оқытушымен және кафедрамен байланыста болу; 

2. Қол жетімді байланыс құралдары арқылы сабақ кестесімен, 

тақырыптарымен, мазмұнымен танысу;  

3. Өз бетінше оқуға арналған оқу материалын алу үшін күнделікті 

жеке кабинетіне, электрондық поштаға және басқа байланыс жүйелері мен 

технологияларына кіру;  

4. Күнделікті тапсырмаларды өз бетінше орындау, оның ішінде 

білім беру ұйымы белгілейтін қол жетімді байланыс құралдары арқылы 

қолдану; 

5. Белгіленген талаптарға сәйкес күнделікті орындалған 

тапсырмаларды ұсыну; 

6. Академиялық адалдық ережелерін сақтау;  

7. Қолда бар электрондық ресурстарды қолдану. 
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Университеттің оқытушылары мен білім алушылары 

қашықтықтан оқыту немесе жұмыс түрінде онлайн сабақ (видео 

ағындарын) өткізу кезінде визуалды және сөйлеу этикетін сақтауға 

міндетті, атап айтқанда: 

1. Ұқыпты келбетке қойылатын талаптарды орындау; 

2. Дене мүшелерін, әдепсіз, арандатушылық немесе Қазақстан 

Республикасы заңнамасының нормаларын бұзатын, суреттерді, оның ішінде 

киім мен фондағы заттарды көрсетуге жол бермеу; 

3. Трансляцияға осы курстың білім алушысы болып табылмайтын 

бөгде адамдарды немесе үй жануарларын көрсетпеу; 

4. Сабақтың қалыпты өтуіне немесе кез-келген басқа академиялық 

оқиғаларға кедергі келтіруге немесе бұзуға әкелуі мүмкін басқа әрекеттер 

жасамауға.  

5. Білім алушы, оқытушы немесе академиялық әкімшілік өкілеттігі 

бар кез-келген тұлға (кафедраныңың өкілі, офис-тіркеуші) аталған 

талаптарды бұзған жағдайда білім алушының осы сабаққа / оқиғаға кіруін 

тоқтатуы немесе бұғаттап, сабақтың дәлелді себептермен тоқтатылғандығы 

туралы жазуы керек. 
 

 

 


