
 

 

 

 

 

 

 

ҚБТ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУ ҮРДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

БОЙЫНША ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫНА 

АРНАЛҒАН ҚАДАМДЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2020 



ҚБТ қолдану арқылы оқу үрдісін ұйымдастыру бойынша профессорлық-

оқытушылар құрамына арналған қадамдық нұсқаулық 

Преамбула 

ҚР Білім және ғылым министрілігінің 14.03.2020 жылғы №108 бұйрығына сәйкес 

«Тұран» университеті оқытудың барлық деңгейлері және нысандары бойынша 

қашықтықтан оқытуға көшеді. 

1. Жалпы ережелер 

Қашықтықтан білім беру технологиялары (ҚБТ) бойынша оқу үрдісі «Platonus» 

ААЖ оқу порталы және ZOOM «on-line» сабақтарды өткізу платформасы арқылы жүзеге 

асырылады. 

«On-line» режиміндегі оқу сабақтарына нақты уақыт режимінде өзара әрекеттесетін 

оқу процесін қамтиды (нақты уақыт режиміндегі бейнеконференция форматындағы 

дәрістер, тәжірибелік/семинарлық сабақтар, «Platonus» ААЖ порталындағы чатта хат 

алмасулар). «Off-line» режиміндегі оқу сабақтарында оқытушы мен білім алушы 

синхронды байланыса өзара әрекеттесетін оқу процесін қамтиды (корпоративті пошта, 

оқытушының жетекшілігімен білім алушының оқу материалымен жұмысы).  

Оқыту төмендегілер арқылы жүзеге асырылады: 

- «Платонус» ААЖ порталында оқу материалын орналастыру («Платонус» ААЖ 

пайдаланушының нұсқаулығы: оқытушы» 1-қосымшаны қараңыз) 

- «ZOOM» БЖ қолдану арқылы on-line режимінде оқу сабақтарын ұйымдастыру 

және өткізу («ZOOM бейнеконференция жүйесінің пайдаланушы нұсқаулығы» 2 

қосымшаны қараңыз); 

- «ZOOM», Skype БЖ, корпоративті пошта, Platonus ААЖ, WhatsApp, Telegram-да 

чаттар арқылы on-line және off-line режимдерінде студенттерге кеңес беру мен кері 

байланыс орнатуды ұйымдастыру; 

- тұлғаны міндетті түрде сәйкестендіре отырып, «on-line» және «off-line» 

студенттердің оқу жетістіктерін бақылау. 

Оқытушының қашықтан жұмыс жасау режимі келесідей: 

-  пәндерді қашықтықтан игеру үшін «Платонус» ААЖ-да орналастырылған күндізгі 

оқу материалдарын бейімдеу; 

- ZOOM бейнеконференция режимінде «on-line» сабақтарын өткізу үшін 

қатысушыларды корпоративті пошта арқылы шақырып, оқу тобын құру (2 қосымшаға 

сәйкес); 

- корпоративті пошта және «Platonus» ААЖ арқылы тапсырмаларды беру және 

тексеру; 

- «Платонус» ААЖ журналында курсты меңгеру деңгейін бағалау. 

Оқу үрдісі «on-line» және «off-line» режимдерінде 01.01.12020 ж. бекітілген кестеге 

сәйкес ұйымдастырылады. 

Ұйымдастырушылық қолдауды академиялық мәселелер департаменті қамтамасыз 

етеді: 

«Кино және теледидар академиясы» – Назым Назым (тел. +7 701 785 53 99,  email: 

a.aynakyl@turan-edu.kz  ) 

Экономика факультеті – Купелдеева Анель (тел. +7 778 164 65 31; 7 707 131 86 38; 

email: a.kupeldeyeva@turan-edu.kz ) 

Гуманитарлық-заң факультеті – Индира Иманбай (тел. +7 702 690 01 88; +7 707 992 

88 08, email: e.imanbay@turan-edu.kz ) 

Магистратура және докторантура бөлімі – Ержанова Айдана (тел. +7 747 323 61 72, 

email: postgraduated@turan-edu.kz ) 

Техникалық қолдауды IT және кітапханалық-ресурстар департаменті және 

Студенттерге қызмет көрсету орталығы ұсынады: 

mailto:a.aynakyl@turan-edu.kz
mailto:a.kupeldeyeva@turan-edu.kz
mailto:e.imanbay@turan-edu.kz
mailto:postgraduated@turan-edu.kz


жалпы қолдау: helpdesk@turan-edu.kz  

ZOOM БЖ бойынша: Жарқынбек Маит (тел. +7 702 338 10 65, email: zh.mait@turan-

edu.kz ), Салимұлы Тлек (тел. +7 708 770 08 81, email: t.salimuly@turan-edu ) .kz), Евгений 

Шапошников (тел. +7 707 315 16 59, email: zh.shaposhnikov@turan-edu.kz ) 

корпоративті пошта бойынша: Хасан Манафов (тел. +7 777 275 77 34, email: 

g.manafov@turan-edu.kz  ) 

«Платонус» ААЖ бойынша: Кусаинова Адема (+7 775 179 35 55, email: 

a.kussainova@turan-edu.kz ). 
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1. Кіріспе 

1.1. Глоссарий 
Академиялық күнтізбе (Academic calendar) – оқу жылы бойына демалыс күндерін 

(каникулдар және мерекелер) көрсетіп, оқу және бақылау іс-шараларын өткізу күнтізбесі. 

Академиялық кезең (Term) - бұл жоғары оқу орны өзі белгілейтін теориялық білім 

кезеңі:ұзақтығы 15 апта – семестр, ұзақтығы 10 апта – триместр, ұзақтығы 8 апта – тоқсан. 

Академиялық дәреже (Degree) – оған жоғары оқу орыны қорытынды мемлекеттік 

аттестаттау нәтижелері бойынша беретін жоғары кәсіби білім беру бағдарламасына сәйкес 

келетін білім алушының меңгеру деңгейі. 

Академиялық анықтама (Transcript) – кредиттер мен бағаларды көрсете отырып,  

оқытудың тиісті мерзімі ішінде игерілген пәндер тізімін қамтитын құжат. 

Бакалавр, магистр, доктор (Bachelor, Master, Doctor) - жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі кәсіптік білімнің тиісті білім беру бағдарламаларын игерген тұлғаларға 

берілетін ғылыми дәрежелер. 

Бакалавр – академиялық бакалавр дәрежесін берілетін 4 жылдық білім беру 

бағдарламасын меңгеру нормативтік кезеңі бар жоғары білім деңгейі. 

Оқу пәндеріне жазылу (Enrollement) – белгіленген тәртіппен білім алушылардың 

оқу пәндеріне алдын-ала жазылу рәсімі. 

Жеке оқу жоспары - жыл сайын оқу жұмыс жоспары негізінде білім алушының  оқу 

жылына өзі құраған құжаты; ол жазылған академиялық пәндердің тізімін, кредит немесе 

академиялық сағаттар санын қамтиды; жеке оқу жоспары белгілі бір білім алушының оқу 

траекториясын көрсетеді. 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау (Qualification of examination) – 

тиісті білім деңгейіне, соның нәтижелері бойынша білімі туралы құжат (диплом) 

берілетін, оның мемлекеттік жалпыға міндетті стандартты игеру дәрежесін анықтау 

мақсатында өткізілетін рәсім. 

Қорытынды бақылау (Final Examination) – академиялық кезеңнің соңында аралық 

аттестаттау кезінде академиялық пәнді оқып болғаннан кейін білім алушылардың оқу 

жетістіктерін тексеру; қорытынды бақылау түрі емтихан болып табылады: ауызша, 

жазбаша, тестілеу. 

Кредиттік оқыту жүйесі  – бұл білім беру технологиясы, өз бетімен білім алу 

деңгйеін көтеру және дара негізінде шығармашылық білімді меңгеру, оқу процесін және 

білім көлемін кредит негізінде есепке алуды, білім беруді таңдап алған траекториясын 

регламенттеу. 

Кредит  – кредит  (Credit, Credit-hour) – білім алушының / оқытушының оқу 

жоспарының көлемін өлшеудің біріздендірілген бірлігі. Бір несие академиялық кезеңдегі 

білім алушының аптадағы аудиториялық жұмысының 1 академиялық сағатына тең. Дәріс, 

практикалық (семинар) және студиялық сабақтардың әр академиялық сағаты 

бакалавриаттағы студенттің өзіндік жұмысының (СӨЖ) 2 сағатын (100 минут) құрайды. 

Таңдау бойынша компонент  – жоғары оқу орындары ұсынатын, кез-келген 

академиялық кезеңде білім алушылар өз бетінше таңдайтын және зерделейтін оқу 

пәндерінің және кредиттердің немесе академиялық сағаттардың ең аз көлемінің тізбесі. 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау – әр түрдегі бақылау 

тапсырмалары (жазбаша жұмыстар, тесттер, практикалық жұмыстар, портфолио, ауызша 

және т.б.) негізінде белгілі бір пән бойынша білім алушылардың білім 

жетістіктерін тексеру; бұл ағымдық, аралық және қорытынды бақылау болып бөлінеді. 

Жалпы білім беретін пәндер – ЖБП (General Education Requirament – GER) – 

әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдарының циклдары. 

Міндетті компонент (Core Subjects) – студенттер оқу жоспарына сәйкес міндетті 

түрде оқытылатын пәндер. 



Офис регистратор – білім алшылардың оқу жетістіктерінің барлық тарихын 

тіркеумен айланысатын және білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды, оның 

академиялық рейтингісін есептеуді қамтамасыз ететін академиялық қызмет. 

Пререквизиттер – зерделенетін пәндерді игеру үшін қажетті білімді, дағдылар мен 

ептіліктерді қамтитын пәндер. 

Постреквизиттер – аталған пәндер зерделеу барысында алынатын білімді, дағдылар 

мен ептіліктерді қамтитын пәндер. 

Оқу жұмыс жоспары – белгілі бір кәсіптік қызметтің жағдайларын, оқу процесінің 

кезеңдерін ескеретін толықтырулар мен нақтылаулар мен үлгілік оқу жоспары негізінде 

жоғары оқу орны әзірлеген және бекіткен құжат; онда ЖБП, БП және ПП циклдеріне 

топтастырылған академиялық пәндердің толық тізімі, талап етілетін компонент бойынша 

да, қосымша компонент бойынша да, студенттердің игеруіне қажет кредиттер көрсетілген. 

Үлгерімділік аралық бақылау (Midterm Examination) – оқу сабақтарын 

жүргізетін оқытушы бекітілген академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушының оқу 

жетістіктерін кезеңдік тексеруі. 

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) – тесттер, бақылау жұмыстары, колоквиумдер, 

рефераттер, шығармалар мен есеп берулер түрінде бақыланатын ұсыныстар мен оқу-

әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілетін дербес оқуға бағытталған белгілі бір тізім 

бойынша; білім алушылардың санатына байланысты бөлінеді: СӨЖ – студенттің өзіндік 

жұмысы, МӨЖ – магистранттың өзіндік жұмысы және ДӨЖ – докторанттың өзіндік 

жұмысы деп. 

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) (Office 

hours) - кестеде көрсетілген оқытушының жетекшілігімен білім алушылардың 

аудиториядан тыс тыс жұмысы; білім алушылардың санатына байланысты бөлінеді: СӨЖ 

– студенттің өзіндік жұмысы, МӨЖ – магистранттың өзіндік жұмысы және ДӨЖ – 

докторанттың өзіндік жұмысы деп бөлінеді. 

Силлабус – зерделенетін пәндердің сипаттамасын, пәндердің мақсаттары мен 

міндеттерін, пәннің қысқаша мазмұны, тақырыбы мен пәндерді зерделеу ұзақтығы, дербес 

жұмыс тапсырмасын, кеңес беру уақытын, білім алушылардың білімін тексеру кестесін, 

оқытушы талабын, білім алушылардың білімін бағалау критерийлері мен әдебиеттер 

тізімін енгізетін оқу бағдарламасы. 

Орташа өту балы (GPA) – таңдап алынған бағдарлама бойынша білім 

алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейінің орташа өлшенген бағасы (оқытудың 

ағымдық мерзімі ішінде кредиттің жалпы санына пәндер бойынша қорытынды бақылау 

бағасының балын сандық баламада кредитті жүргізу жиынтығына қатынасы). 

Ағымдық үлгерім мониторингі – білім алушының оқу жетістіктерін әр тақырып 

бойынша және / немесе оқу пәнінің бөлімі бойынша пән оқытушысы жүргізетін жүйелі 

тексеру. 

Үлгілік оқу жоспары мамандық бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандартының ажырамас бөлігі және ЖБП, БП, ПП циклдеріне біріктірілген академиялық 

пәндер тізімі түрінде қажетті компоненттерді құрайтын негізгі құжат болып табылады, 

білім алушылардың игеруіне қажетті ең төменгі кредиттер көрсетіледі. 

Білім алушылардыу оқу жетістіктері – тұлғаны дамытуда қол жеткен деңгейде 

көрсеткен және оқу процесінде меңгерген білім алушылардың білімі, дағдылары мен 

құзіреттілігі. 

Эдвайзер (Advisor) – оқыту траекториясын таңдауына (жеке оқу жоспарын 

қалыптастыруға) және оқу кезеңінде білім беру бағдарламасын игеруге ықпал ететін және 

тиісті мамандық бойынша білім алушылардың тәлімгер қызметін атқаратын шығарушы 

кафедраның оқытушысы. 

 

 



1.2. Жүйеге кіру 

 

Жүйеге кіру үшін келесілерді орындаңыз. 

1. Браузерді ашыңыз (Internet Explorer немесе басқасы). 

Мекенжай жолағына портал мекенжайын теріңіз. Ары қарай авторизация және тілді 

таңдау парақшасы ашылады (1-сурет). 

 

 
 

                                                                  Сурет 1 

Мекенжай дұрыс енгізілмеген немесе компьютер желіге қосылмаған жағдайда 

парақша ашылмайды. 

Тілді таңдау парақшасында ашылмалы тізімнен тілді таңдаңыз. Жүйе үш тілде 

қолданады – қазақ, орыс және ағылшын тілдері. Интерфейс тілін таңдағаннан кейін 

авторизация деректерін енгізу керек (логин мен құпия сөзді офис тіркеуші қызметі немесе 

кадрлар бөлімі береді). Сәтті авторизациядан кейін өзіңіздің Жеке кабинетіңіздің басты 

парақшасына кіресіз (2-сурет). 

 
                                                        Сурет – 2 



                                           1.3. Басты парақшаның сипаттамасы 
Басты парақшада жұмысқа қажетті ең маңызды мәліметтер көрсетілген. Парақша 5 

негізгі бөлікке бөлінген (3-сурет): 

1. Сәлемдесу; 

2. Қолданушы туралы ақпарат; 

3. Хабарламалар. Бұл аймақта сізге жіберілген соңғы хаттар, тапсырмалар және 

хабарландыруларды көрсетіледі. Хабарламаны көру үшін оның атауын басыңыз; 

4. Басты мәзір. 

   

 
Сурет – 3 

2. Жүйе қолданушыларының өзара әрекеттесуі 

2.1 Хабарламалар 
Хабарлама модулі хабарламаларды кепілді жеткізуге, тапсырмаларды енгізуге, 

хабарландыруларды жариялауға арналған. Модульде тапсырмалардың орындалуын 

бақылау қызметі ұйымдастырылған. Хаттар жазбаларын шұғыл сақтау әдісі енгізілген. 

Хат дегеніміз мәліметтер, хабарлама тақырыбы, адресат және адресантқа қоса 

бекітілген қысқаша мәтін. Әр хабарламаның жарамдылық мерзімі болады. Мерзімі 

өткеннен кейін хабарлама пошта жәшігінен жойылады. Мерзімнен өту уақыты 30 күннен 

аспауы керек. Жүйедегі хабарламалар үш түрге бөлінеді: 

o Жеке хаттар (файлдарды бекітіп, жою мүмкіндігі бар қарапайым 

хабарлама); 

o Тапсырмалар (білім алушылардың академиялық ағынына топтық жіберу 

мүмкіндігі); 



o Хабарландырулар (жүйенің барлық қолданушыларына, барлық оқытушыларға, 

студенттерге, кез келген мамандықтағы білім алушыларға, топқа, курсқа, оқыту 

нысанына және т.б. оқитындарға топтық таратып жөнелту мүмкіндігі). 

2.2 Жиынтық ақпарат 
Сәлемдесу парағында соңғы келген хабарламалардың жиынтық ақпараты, сондай-ақ 

кірістер, шығыстар және алғашқы жазбалар туралы есеп көрсетіледі. Осы парақшадан 

тиісті бөлімнің тақырыпатында көрсетілген «Толығырақ» батырмасын немесе жүйенің 

негізгі мәзіріндегі «Хабарламалар» тармағын басып, «Хабарламалар», 

«Хабарландырулар», «Тапсырмалар» папкаларына өте аласыз (4-сурет). 
 

 
Сурет 4 

 

«Хабарламалар», «Хабарландырулар» және «Тапсырмалар» бөлімдерінің 

әрқайсысында «Кіріс», «Шығыс» және «Алғашқы жазбалар» бөлімшелері бар. Басқа 

қолданушылардан келетін барлық хабарлар, хабарландырулар мен тапсырмалар «Кіріс» 

бөлімінде. «Шығыс» бөлімінде авторизацияланған қолданушының жіберген барлық 

хабарлары сақталады, ал «Алғашқы жазбалар» бөлімінде сақталған, бірақ жіберілмеген 

мәліметтерді көрсетеді. Оқылмаған хаттар қалың қаріппен белгіленеді. Тапсырманы ашу 

немесе хаттар мен хабарландыруларды оқу үшін тақырыптағы сілтемені басыңыз. 

2.3 Хабарландыру жасау 
Жаңа хабарландыру жасау немесе бұрын қабылданған хабарландыруларды қарау 

үшін «Хабарландырулар» аймағындағы «Толығырақ» батырмасын басыңыз немесе басты 

мәзір арқылы хабарландыру модулін ашыңыз (Мәзір – Хабарламалар – 

Хабарландырулар).  Нәтижесінде жүйе кіріс хабарландырулар тізімі бар парақшаны 

көрсетеді (5, 6, 7-сурет). 



Сурет 5 – «Хабарландыру» модулі 
 

Жаңа хабарландыру жасау үшін «Хабарландыруды жіберу» батырмасын 

басыңыз. Сіздің алдыңызда жаңа хабарландыру жасау парақшасы ашылады (6-сурет). 
 

 
Сурет 6 – Жаңа хабарландыру жасау 

 

Бұл парақшада хабарландырудың форматталған мәтіні, тақырыбы және жарамдылық 

мерзімі көрсетіледі. Хабарландырудың тақырыбы мен жарамдылық мерзімі толтырылуы 

қажет. Барлық қажетті ақпарат енгізілгеннен кейін хабарландыру алушыларды анықтау 

қажет, ол үшін «Жіберу» батырмасын басыңыз. Егер хабарландыру толығымен 

қалыптаспаған болса және толықтырулар қажет етсе, оны «Алғашқы жазбалар» 

батырмасын басу арқылы уақытша сақтауға болады.  

 

«Жіберу» батырмасын басқаннан кейін хабарландыру алушыларды таңдау парағы 

ашылады, онда сіз алушылардың қажетті санатын таңдап (7-сурет), «Жіберу» батырмасын 

басыңыз. 



 
                                                Сурет 7 

Алдыңғы парақшаға оралу үшін парақшаның жоғарғы сол жағында көрсетілген 

«Кері оралу» сілтемесінің көмегімен жүзеге асырылады. 

2.4 Тапсырма жасау 

«Тапсырма» модулі қарапайым және икемді әдіс болып табылады, бұл оқытушыға 

білім алушыларға арнап әр түрлі интерактивті тапсырмаларды әзірлеу және жасау 

мүмкіндігі арқылы білім алушыларды оқу үрдісіне еліктіреді. Оқытушылар тапсырманың 

сипаттамасын, оның аяқтау мерзімін көрсетуі керек. 

Бұл парақшада тапсырманың форматталған мәтіні, тақырыбы және жарамдылық 

мерзімі көрсетіледі (8-сурет). Барлық қажетті ақпарат енгізілгеннен кейін «Жіберу» 

батырмасын басу арқылы алушыны анықтау керек. Егер тапсырма толығымен құралмай, 

толықтырулар қажет етсе, оны «Алғашқы жазбалар» батырмасын басу арқылы уақытша 

сақтауға болады. 

 
Сурет 8 – Жаңа тапсырма жасау 

 

Егер тапсырма толығымен құралған болса, «Жіберу» батырмасын басып, 

алушыларды таңдау керек. 

Тапсырманы белгілі бір пайдаланушыға «Жеке» (9-сурет) немесе «Оқу ағымының 

барлық студенттеріне» (10-сурет) және «Пән бойынша білім алушыларға» жіберуге 

болады (11-сурет). 



Жеке тапсырманы жіберген кезде ыңғайлы болу үшін деректерді сүзгілеуді 

қолдануға болады. 

  

Сурет 9 – Жеке тапсырманы жіберу тәсілі 

 

«Оқу ағымының барлық студенттеріне» тапсырманы жіберу тәсілі белгілі бір ағымда 

оқитын білім алушыларға тапсырманы жіберуге мүмкіндік береді (10-сурет). Қажетті 

ағымды табу үшін сүзгілерді қолданыңыз. 

 

 
 

Сурет 10 – Ағынға тапсырманы жіберу әдісі 

 

«Пән бойынша білім алушыларға» жіберу әдісі тиісті оқу жылы мен семестрде 

оқытылатын пәндер бойынша тапсырмаларды жіберуге мүмкіндік береді (11-сурет). 

 

 

 

 



 

Сурет 11 – Пән бойынша тапсырмаларды жіберу әдісі 

2.5 Хат жасау  

Хабарлама алмасу модулі хаттарды жазуды да қарастырады. Хабарландырулар мен 

тапсырмаларды құрудың аналогты парақшасында форматталған хабарлама мәтіні, 

тақырыбы және жарамдылық мерзімі енгізіледі. Хабарлама тақырыбы мен жарамдылық 

мерзімі өрістері міндетті түрде толтыру қажет. Барлық қажетті ақпарат енгізілгеннен кейін 

«Жіберу» батырмасын басу арқылы алушыны анықтау керек. Ары қарай, егер өрістер 

толтырылса және қателер болмаса, қолданушы алушыны таңдау парақшасына өтіп, 

алушының рөлін таңдау қажет. «Іздеу» өрісіне алушының фамилиясын немесе атын 

енгізіп, «Табу» батырмасын басыңыз  немесе пернетақтаны қолданып, «Enter» 

батырмасын басыңыз. 

Алушыны таңдау үшін қолданушы аттарының сол жағында жалауша өрісіне белгіні 

орнату керек немесе егер хабарлама барлық қолданушыларға жіберілетін болса, 

парақшаның төменгі жағындағы мәнді «Барлығы таңдалды» -дан «Барлық табылғанға» 

өзгерту керек. Алушы анықталғаннан кейін хабарламаны жіберу үшін «Жіберу» 

батырмасын басу керек. 

Барлық мәліметтерді сәтті толтырғаннан және хабарлама жібергеннен кейін жүйе 

әрекеттің сәтті аяқталғандығы туралы хабарлама береді (12-сурет). 

 
 Сурет 12 – Хабарламаның сәтті жіберілгені туралы хабарлама  

3 Оқу үрдісі 

3.1 Оқу аудиториялары. Оқу аудиторияларының тізімі 
Виртуалды оқу аудиториясы – білім алушылар мен студенттер чат, хаттар, 

тапсырмалар алмасу арқылы байланыса алатын сабақ өткізу алаңы. Оқу аудиториясы пән 

бойынша оқу материалдарына (кейстеріне) да қол жетімділікті қамтамасыз етеді. 

 



Оқу аудиториялар оқу топтары бойынша құралады, бір оқу аудиториясына осы топта 

оқитын білім алушылар мен оқытушы кіреді. 

14-суретте оқу аудиторияларының тізімі көрсетілген. Тізімде оқыту үшін – ағымдағы 

оқу жылында оқытатын пәндері бойынша, ал білім алу үшін– ағымдағы жылы оқыған 

пәндері бойынша оқу аудиториялары көрсетіледі. Оқытушы мен білім алушыларға 

арналған аудиториялардың тізімі бірдей. 

Мұнда сіз келесі параметрлер бойынша іздей аласыз: 

o Академиялық дәрежесі 

o Оқу нысаны 

o Кезең 

o Статус (дәріс, тәжірибе, зертханалық сабақтар, СОӨЖ). 

 

Оқу аудиториясына өту үшін басты мәзірдегі «Оқу аудиториясы» мен қажетті пән 

бойынша «Кіру» нұсқауын басыңыз. 

 
Сурет 14 – Оқу аудиториясына кіру 

3.2 Оқу аудиториясының схемасы 

 

1. Чат 

2. Оқу материалдарын қарау 

Оқу аудиториясына кіргеннен кейін келесідей мүмкіндіктер беретін парақша 

ашылады: 

1. Оқу материалдарын қарау: берілген пән бойынша кейстер мен глоссарий. 

2. Оқу аудиториясында орналасқан білім алушылармен ортақ чат ұйымдастыра білу 

мүмкіндігі. 

 

 

3.3 Пән бойынша кейстер 
16-суретте оқу аудиториясының кейстер ағашы көрсетілген. Ондағы бірінші 

деңгейдің тізбегіндегілер – бұл пәннің силлабустары, пәннің сипаттамасы, кейстер және 

орналастырылған SCORM оқулықтар тізімі. 
 

 

 



 
 

 
Сурет 16 – Оқу материалдары 

Дәріс тізімін және кейс ресурстарын қарау үшін кейс атауы бойынша – сілтемеден 

өтіңіз. Дәрісті, дәріс мазмұнын немесе пәннің сипаттамасын көру үшін дәрістің атауы мен 

мазмұны бойынша – сілтемеден өтіңіз немесе сипаттама браузердің жеке терезесінде 

ашылады. Кейске бекітілген оқу жоспарын немесе ресурстарды жүктеу үшін ағаштағы тиісті 

сілтемені басыңыз. Осыдан кейін файлды жүктеу терезесі пайда болады, онда Сіз қалаған 

опцияны таңдай аласыз (файлды ашыңыз немесе оны компьютердің қатты дискісіне 

сақтаңыз). 

 
3.4 Чат 

Чат қысқа мәтіндік хабарламалармен алмасуға арналған. Чаттың негізгі бөлігінде осы 

оқу аудиториясында орналасқан қолданушылардың жіберген хабарламалар көрсетілетін өріс 

бар. 

 

 
 

Сурет 17 – Чат 

Хабарлама жіберу үшін хабарламаны енгізу өрісіне хабарламаны енгізіп, «Жіберу» 

батырмасын немесе пернетақтаның «Кіру» батырмасын басыңыз. Хабарламаны белгілі бір 

қолданушыға бағыттау үшін чаттағы қолданушылар тізімінде оның атын тінтуірдің сол 

жақ батырмасымен басыңыз, ары қарай оның аты хабарламаны енгізу өрісінің басында 

пайда болады. 

Қолданушылар тізімі чаттағы қолданушылар туралы ақпарат алуға 

арналған. Графикалық тақтаға сурет салу құқығын тек оқытушы бере алады. Ол үшін 

білім алушының фамилиясының сол жағындағы ауыстырып-қосқыштың орнын өзгерту 

керек. 



3.5 Білім алушының журналы 

Бұл модуль білім алушылардың үлгерім тарихын жүргізуге арналған (ағымдық, 

рейтингтік, емтихан бағаларын қою). 

«Журнал» бөліміне өткеннен кейін негізгі жұмыс аймағында берілген оқытушыға 

бекітілген топтардың, оқытылатын пәндердің, оқу нысандарының, оқу жылының және 

семестрдің атаулары көрсетілетін топтардың тізімі көрсетіледі (19-сурет). 

 
                                                          Сурет 19 – Топтардың тізімі 

Таңдалған топтың журналына кіру үшін тінтуірмен оқу ағынының атауын басу керек 

(20-сурет). 

 
 

20-сурет Оқу ағынын таңдау 

Нәтижесінде білім алушылардың аты-жөндері және олардың күнделікті алған 

бағалары кесте түрінде көрсетілген академиялық ағындардың журналы көрсетіледі (21-

сурет). 

 



 
                                           Сурет 21 – Ағымдағы бақылау журналы 

 

Негізгі академиялық ағындар мен СОӨЖ бойынша сабақ жүргізетін оқытушылар 

білім алушылардың тек қана ағымдағы бағаларын қоя алады. 

Негізгі академиялық ағындарда сабақ беретін оқытушылар ағымдық бағаларын, 

аралық бақылауда алған бағаларын, емтихан бағаларын қоя алады.  

Ағымдағы бағаларды, оны қойған оқытушылар түзете алады (егер ағымдағы 

бағаларды түзету қол жетімді болса). Бұрын қойылған ағымдағы бағаларды түзету үшін 

пайда болған терезеде тінтуірдің батырмасын басып, өзгерістерге пікір жазып, бағаны 

өзгерту немесе жою қажет. Нәтижесінде көрсетілген баға жойылады және баға жойылған 

немесе өзгертілген жағдайда жаңа баға енгізу үшін өріс қол жетімді болады. 

Өткен уақыттағы бағаларды қарау (түзету) үшін жыл мен айды көрсету қажет (22-

сурет). 

 

 
Сурет 22 – SCORM оқулықтарын жүктеу және алдыңғы ағымдағы бағаларды іздеу 

 

Ескертпе. Қойылған қорытынды бағалар (аралық бақылау, емтихан және т.б.) 

түзетілмейді. Әдепкі қалпы бойынша оқытушы білім алушыға қайта тапсыруға және 

апелляция тағайындауға құқығы жоқ. 

3.6 SCORM оқулықтары 
 

Топтың журналына SCORM стандартты оқулықтарын қосуға болады, ол үшін 

«SCORM – оқулықтар» батырмасын басыңыз (22-сурет), содан кейін келесі парақша пайда 

болады (23-сурет). 



  

 
Сурет 23 – SCORM оқулықтарын қосу 

Пайда болған терезеде «Оқулықты қосу» батырмасын басыңыз (23-сурет). Бұл 

батырма SCORM оқулықтарын қосу үшін қолданылады. Оқулық қосқан кезде SCORM 

оқулығының атауын жазу, тілін таңдау, жүктелетін файлға толық жолды көрсету қажет  

(23.1-сурет). 

 
 

Сурет 23.1 – SCORM оқулықтарын қосу 

Барлық қажетті өрістерді толтырғаннан кейін «Сақтау» батырмасын басу керек. 

3.7 Қорытынды бағалар журналы 

Қорытынды бағаларды қою үшін пән бойынша негізгі ағынның журналына (оқу 

жоспарындағы «негізгі топ» деп белгіленген сабақ түрі) кіріп, «Қорытынды бағалар» 

батырмасын басу керек (24-сурет), содан кейін қорытынды бағалар жазылған парақша 

ашылады (24.1-сурет). 

 

 

 



 
Сурет 24 – Негізгі академиялық ағынның журналы 

 

 
Сурет 24.1 – Қорытынды бағалар журналы 

 

Парақшаның тақырыпатында академиялық ағымның атауы, пән, семестр және 

оқытушының аты-жөні көрсетіледі. Бағалау кестесіндегі бағандардың саны берілген 

топтағы білім алушылардың оқу нысаны бойынша аралық бақылау санына, сондай-ақ 

қорытынды бақылау нысанына байланысты болады. 

Сонымен қатар, қорытынды бағалар парақшасында университет әкімшілігі арнайы 

оқытушылар үшін жіберілетін хабарландыру хаты көрсетіледі. Хабарландыру хатының 

үлгісі 24.2-суретте көрсетілген. 

 



 
Сурет 24.2 – Қорытынды бағалар парақшасындағы хабарландыру хат 

Ағымдағы  орташа баға – бұл белгілі бір пән бойынша (ЖОО-да қарастырылған 

барлық сабақ түрлері бойынша топты қосқанда) білім алушының ағымдағы бағасының 

орташа арифметикалық мәні. Ағымдағы бағалар күнделікті енгізілген жағдайда орташа 

ағымдағы баға автоматты түрде есептелінеді. Ағымдағы орташа бағаны енгізуге рұқсат 

етілген жағдайда оқытушы өз бетінше мәнді енгізеді және түзетеді, бұл үшін «Осы топ 

үшін аттестаттау түрлері» бөлімінде (24.2-Сурет) «Ағымдағы орташа баға» немесе 

«Ағымдағы орташа баға 1 (2)» (егер ЖОО-дағы 1 академиялық кезең 2 модульге бөлінген 

жағдайда) сілтемесін таңдаңыз. Осыдан кейін 25-суретте көрсетілген келесі парақша 

пайда болады. 

 
Сурет 24.3 – Орташа ағымдық бағаны қою 

Егер білім алушы оқудан шығарылған немесе академиялық демалыста болған 

жағдайда баға қойылатын ұяшық белсенді болмайды, білім алушының аты-жөнінің 

қасында оны статусы көрсетіледі (24.3-сурет). 

Баға қойғаннан кейін парақшаның төменгі жағында орналасқан «Сақтау» 

батырмасын басуды ұмытпаңыз. 

Аралық бақылауға, емтиханға және т.б. бағалар қою үшін сіз «Осы топқа арналған 

аттестаттау түрлері» бөлімінде тиісті сілтемені таңдауыңыз қажет (25-сурет). 

 

 



 
Сурет 25 –  Аттестаттау түрін таңдау 

Жүйеде белгіленген жоғары оқу орнының баптауына байланысты, білім алушы 

емтиханға жіберілген болып есептелсе, яғни орташа арифметикалық орташа ағымдағы 

баға және аралық бақылаудағы бағалар университеттің баптауларында көрсетілген белгілі 

бір мәндерден төмен болмаған жағдайда ғана емтихандық баға қойылады. 

Сондай-ақ, егер білім алушы емтиханға келмеген деп белгіленген болса, емтихан 

бағасын қоюға болмайды. Білім алушының емтиханда болмауын белгілеу үшін, оның 

фамилиясына тиісті тармақтың соңғы ұяшығында ашылмалы тізімнің жанындағы 

ауыстырып-қосқышты қосыңыз (26-сурет) және ашылмалы тізімнен болмау себебін 

таңдаңыз: 

 дәлелді себептермен; 

 дәлелсіз себептермен. 

 
Сурет 26 – Емтиханға баға қою немесе білім алушының болмауын белгілеу 

 

Қорытынды бағалар автоматты түрде есептеледі. 

 

4. ОӘК 

 

Пәннің оқу әдістемелік кешені (ОӘК) – бұл әр пәнге әзірленген оқу-әдістемелік 

құжаттамалар, оқыту және бақылау құралдарының жиынтығы. ОӘК пәнді оқыту үшін 

жеткілікті толық ақпаратты қамтуы тиіс. ОӘЖ білім беру үрдісінің ашықтығын 

қамтамасыз етуге арналған және кез келген қолданушыға қол жетімді болуы тиіс. 

Жүйенің басты мәзірінен «ОӘК» модуліне кіру қол жетімді (45-сурет). 

 

 



 
Сурет 15 – «ОӘК» модуліне кіру 

«ОӘК» мәзірінің тармағын басқан кезде жүйе «Оқылатын пәндер» парақшасын 

ашады (46-сурет). 

 
Сурет 46 – «ОӘЖ» модуліне кіру 

Жүйе келесі іздеу сүзгілерін көрсетеді: 

- Жыл – оқу жылдарының анықтамасы. Жүйенің әдепкі қалпы бойынша ағымдағы 

оқу жылын көрсетеді; 

- Семестр – ЖОО семестрлерінің анықтамасы. Жүйенің әдепкі қалпы бойынша 

ағымдағы семестрді көрсетеді; 

- Академиялық дәреже – ЖОО академиялық дәрежелерінің анықтамасы. Әдепкі 

қалпы бойынша мән таңдалмаған; 

- Бойынша сұрыптау – іздеу сүзгісіне сәйкес келетін табылған нәтижелерді 

сұрыптау тәсілі. Әдепкі қалпы бойынша іздеу нәтижелері пәннің атауы бойынша 

сұрыпталады.  

«Академиялық ағындар» бағанасында оқытушының таңдалған оқу жылы мен 

семестрде берілген пән бойынша білім алып жатқан оқу ағындары көрсетіледі. Оқу 

ағындарының мәндері үтірмен бөлінген тізіммен көрсетіледі. Сабақ түрі бойынша 

өзіндік жұмыс болып табылатын академиялық ағындар көрсетілмейді.  

«Топтар» бағанында оқытушының аталған оқу ағымдарына кіретін топтар 

көрсетіледі. Топтар үтірмен бөлінген тізіммен көрсетіледі. 

 



Егер «Оқу жылы» өрісінде «Барлығы» мәнін таңдасаңыз, жүйе «Академиялық 

ағындар» және «Топтар» бағандарын ашады. 

«Саны» бағанында оқытушының берілген пән бойынша енгізілген ОӘК саны 

көрсетіледі. 

Оқытушының оқытатын пәндер кестесінде тиісті сабақ түрімен қатар, өзіндік 

жұмысы (СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы), ҒЗЖ/ЭЗЖ (ғылыми-зерттеу жұмысы/ 

эксперименталды-зерттеу жұмысы) пәндері көрсетіледі. 

Пән ОӘК жүктеу үшін пәннің атауы бойынша сілтемені басу керек, ары қарай жүйе 

оқытушының өзінің ОӘК-сін жүктеу және басқа оқытушылардың ОӘК-сін қарау 

мүмкіндігін беретін парақшаны ашады (47-сурет). 

 
Сурет 47 – Пән бойынша оқытушының ОӘК-сі 

Парақшаның жоғары жағында таңдалған оқу жылы, семестр, сондай-ақ тиісті оқу 

ағымдарға кіретін академиялық ағындар мен топтар көрсетіледі. Егер «Оқу жылы» іздеу 

сүзгісінде «Барлығы» мәні таңдалса, онда академиялық ағымдар мен топтарға сәйкес 

бағандар бос болып көрсетіледі. 

Оқытушы ашылған парақшада жүйеге өз ОӘК-ні жүктеу үшін «Қосу» батырмасын 

басуы қажет, жаңа парақшада қажетті файл таңдап, «Атауы» бағанасында жүйеде 

көрсетілетін файлдың атауын енгізу қажет. 

ОӘК файлы сәтті жүктелгеннен кейін, жүктелген файлды сақтау және жою 

мүмкіндігі пайда болады (48-сурет). 

-

 
Сурет 48 – Пән бойынша жүктелген ОӘК-нің көрінісі 



 

«Басқа оқытушылардың ОӘК-сі» бөлігінде авторизацияланған оқытушы да дәл сол 

пән бойынша сол оқу жылы мен семестрде сабақ беретін оқытушының ОӘК-сін жүктеп 

алу және қарау мүмкіндігі бар (49-сурет). Үшінші тұлғалардың ОӘК-ні жою мүмкіндігі 

жоқ. 

 
Сурет 49 – Таңдалған пәндер бойынша басқа оқытушылардың ОӘК-сінің көрінісі 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша 2 – ZOOM бейнеконференция жүйесі бойынша нұсқаулық 
Егер сіз үйден жұмыс жасасаңыз, бағдарламаны мына сілтемеден жүктеуге болады: 

https://us04web.zoom.us/download  

 

Нұсқаулық №1. Бағдарламаға кіріңіз (кірген болса, екінші нұсқаулыққа өтіңіз) 

«Zoom» бағдарламасын іске қосқан cәтте кіру сұралады (1-сурет). 

                     

 
                                   Сурет 1 – Авторизациядан өтпеген қолданушыға кіру терезесі 

Бағдарламаға кіру үшін « Кіру » түймесін басып , Google арқылы авторизациядан 

өтуді таңдау керек (2-сурет). 

Мұнда корпоративті пошта қолданылады. Бірінші кіргеннен кейін тіркеуші жазба 

сақталады және бұдан әрі оны компьютер талап етпейтін болады. Егер сіз жеке поштаны 

қолдансаңыз, онда gmail-ді қолданған дұрыс. Төмендегі нұсқаулар тек корпоративтік 

поштаға және кез-келген Gmail аккаунтына қатысты. 

 
 

 

Сурет 2 – Жүйеге Google арқылы кіруді таңдау 

 

https://us04web.zoom.us/download


Ары қарай Google-ға авторизациялану қажет болатын браузер ашылады (Сізге бұрын 

қосылған аккаунттарды таңдау ұсынылуы мүмкін, егер оның ішінде Сіздің аккаунтыңыз 

болса, оны таңдауға болады ) (3-4-сурет). 

 
 

Сәтті кіргеннен кейін «Zoom» қосымшасын ашу ұсынылады. Оны ашу қажет 

болады. Егер сіз «Болдырмау» батырмасын басқан болсаңыз немесе қандай да бір 

себептермен контекстік терезе жабылған болса, «Zoom-ды іске қосу» батырмасын басып, 

оны қайтадан ашу керек (5-сурет). 
        

 
 

Сурет 5 – «Zoom» қосымшасын ашу 

Содан кейін «Zoom» қосымшасының бастапқы терезесіне ауысу жүзеге асырылады. 

Келесі кірулерде бұл қадамдар міндетті емес және оларды орындау қажет емес. 



Нұсқаулық №2. Дәрістерді ұйымдастыру үшін интерфейс пен әрекеттердің 

сипаттамасы 

Қосымшаны ашып, оған кірген кезде «Zoom» қосымшасының бастапқы мәзірі 

ашылады. Мұнда төменгі белгіні (6-сурет) таңдап, барлық белгілерді қою керек (7-

сурет). Олардың шын мәнінде тұрғанына көз жеткізіңіз. Егер екінші белгі қойылмаса, 

студенттер бірегей идентификаторымен студенттерге жіберілетін конференцияға 

қосыла алмайды. 

                              
 

6-сурет. Контекстік мәзірді ашу үшін төменгі белгі 

 
Сурет 7 – Контекстік мәзір, онда барлық белгілерді қою керек (фотода белгіленген) 

 

 

Осы әрекеттерден кейін конференцияны «Жаңа конференция» батырмасын басу 

арқылы бастай аласыз. Конференцияның негізгі терезесі ашылады (9-сурет) және одан 

кейін динамиктер мен микрофонның дыбысын тексеруге болатын терезе ашылуы мүмкін.  

Мұны жасай аласыз, дегенмен бәрі жұмыс істейтініне сенімді болсаңыз, «Компьютер 

дыбысын қолдану арқылы кіру» батырмасын басып, бұл әрекетті өткізіп жіберуге 

болады. Егер Сіз конференцияға кірген сайын дыбыс баптамасының терезесін көргіңіз 

келмесе, терезенің төменгі жағына белгіні қою керек (8-сурет). 

 

 

 

 



 

                    
 

Сурет 8 – Дыбысты баптау терезесі 

 

Қажетті әрекеттерден кейін дыбысты баптау терезесінде тек конференцияның басты 

терезесі қалады. 

 

 
 

Сурет 9 – Конференцияның басты терезесі және батырмалар 

Батырмаларды көрсетуде қиындықтарды болдырмас үшін жоғарғы оң жақ 

бұрыштағы «Толық экран режиміне кіру» батырмасын басу арқылы толық экран режимін 

алдын-ала енгізген жөн. Егер сіз режимді көрмесеңіз, экранның жоғарғы оң жақ 

бұрышындағы «Экранның толық режиміне» кіріңіз, егер сіз қажет батырмаларды 

көрмесеңіз, онда әрдайым «Толығырақ» басуыңыз керек, ол әрдайым үш нүктемен 

белгіленеді. 

Студенттерді шақыру үшін «Шақыру» батырмасын басуыңыз керек (егер сізге дәріс 

өткізу үшін қажет болса). Басқан кезде жаңа терезе ашылады (16-сурет), онда шақыруды 

көшіру арқылы, мысалы пошта арқылы басқа студенттерге таратуға болады. 



Әдепкі қалпы бойынша, веб-камера іске қосылады және 7-суреттегі әрекеттердің 

дұрыс орындасаңыз конференция қатысушылары Сізді көретін болады. Егер бұл орын 

алмаса, «Видеоны қосу» терезесінің төменгі жағындағы батырманы басу керек (9-сурет. 

Батырма № 1), дегенмен бағдарламада «Zoom камерасы қолданылмайды» сияқты 

қателік жағдайы орын алуы мүмкін. Бұл жағдайда техникалық мамандарға жүгінген 

жөн. 

Дыбыспен ұқсас. Егер конференцияның басында дыбысты баптау әрекеттерін 

жасалған болса, онда бәрі жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ, дыбыс параметрлерін 

«Дыбысты өшіру» батырмасының оң жағындағы «Жоғары» белгісі арқылы өзгертуге 

болады (9-сурет. № 5 батырмасы> оң жақ белгі (10-сурет)). 

                             
10-сурет. Конференцияның негізгі терезесіндегі дыбыс баптаулары 

Конференцияның негізгі терезесі арқылы «Қатысушыларды басқару» батырмасын 

басып, оның қатысушыларын (біздің жағдайда студенттерді басқара аласыз) басқаруға 

болады (9-сурет. Батырма №2). Басқан кезде қатысушыларды басқаруға арналған 

қосымша мәзір оң жақта ашылады (егер бағдарлама терезе режимінде жұмыс жасаса) 

немесе жаңа терезеде ашылады (егер бағдарлама толық экранды режимде жұмыс 

жасаса). Мұнда сіз дәрістің белгілі бір қатысушыларының (студенттердің) бейнесін 

немесе дыбысын қосуға / өшіруге болады. 

Бірақ бұл терезеде «Барлығына дыбысты өшіру» батырмасын қолданған дұрыс (ол 

төменде орналасқан) (12-сурет). Басқаннан кейін «Қатысушыларға дыбыстарды қосуға 

рұқсат беру» чекбоксынан белгіні алып тастау қажет терезе ашылады. 

 

Бұл әрекет студенттердің тек сізді тыңдауы үшін қажет. Студенттер бәрін 

тыңдай алады және сабаққа кедергі келтіретін артық дыбыстар болмайды. Осы 

терезеде ір білім алушының дыбысын қайтадан қосуға болады, ол үшін тінтуірді 

қатысушылар тізіміне апару арқылы қатысушының атының оң жағында «Дыбысты 

қосу» батырмасы пайда болуы керек. Дәріс барысында студенттер қолдарын көтере 

алады, олар қолдарын көтерген жағдайда, «Қолды түсіру» батырмасы пайда 

болады. Сондай-ақ, меңзер арқылы «Толығырақ» батырмасы пайда болады, онда 

студентке бейнені қосуды немесе тоқтатуды сұрай аласыз, тек сол студентке чатта 

жазуға және т.б. болады.Студентті ұйымдастырушы етудің қажеті жоқ (11-сурет). 



 
 

Сурет 11 – Конференция қатысушысымен жасалған іс-әрекеттер. Қатысушы қолын 

көтермеді 

  

Сурет 12 – Ұйымдастырушыдан басқа барлық қатысушылар үшін микрофонның дыбысын 

өшіру 

Чатты (9-сурет, батырма № 7) студенттер көбінесе оқытушымен қарым-қатынас 

жасау үшін қолданады. Оқытушыға оны пайдаланудың қажеті жоқ, бірақ қажет болуы 

мүмкін. Әр конференцияның басында студенттер өздерінің аты-жөндерін жазуы 

керек. Егер олар мұны жасамаса, онда дәріске қатыспаған болып есептелінеді. Сондай-ақ, 

чатта файлдарды, соның ішінде желілік ресурстардан жіберуге болады. 

Әдепкі бойынша конференцияны жазу автоматты түрде басталуы тиіс, бірақ бұл 

орын алмаса, «Жазу» батырмасын басуыңыз керек (9-сурет. № 4 батырма). Жазудың 

жүзеге асырылғанын «Жазу» батырмасын қарап тексеруге болады. Егер оның орнына 

басқа екі батырма («Кідірту» және «Жазуды тоқтату») (13-сурет )пайда болса, онда 

жазба жүзеге асырылады. 

                                 
 

Сурет 13 – Жазбаны жүзеге асыру туралы сигнал беретін батырмалар 

 

Конференцияның басты терезесінде «Конференцияны аяқтау» батырмасы бар (9-

Сурет, оң жақ төменгі бұрыш). Ол трансляцияны аяқтайды. 

 



Ең басты батырма – «Экранды көрсету» (9-сурет, батырма №3). Оның көмегімен 

сіздің материалдарыңыздың презентациясы көрсетіледі. Басылған кезде бүкіл экранды 

немесе жеке ашық қосымшаны көрсетуді таңдай аласыз, ол ашық презентация, құжат, 

бейне болуы мүмкін (14-сурет).   
 

 
Сурет 14 – Студенттерге не көрсетілетінін таңдау терезесі 

 

Экранды көрсету басталған кезде басқару тақтасы жоғары қарай жылжиды. Бұрын 

айтылмаған жаңа функциялардың ішінде пікірлерді басқару және қашықтан басқару бар. 

 

Пікір интерактивті конференциялардың құралы болып табылады. Оқытушы 

студенттерге тарататын маңызды элементтерін белгілей алады. Әдепкі қалпы бойынша, 

студенттер де түсініктеме бере алады (іс жүзінде сурет салады, жазады немесе эфирде 

белгілер қалдырады) Оларды әңгіменің барлық қатысушылары, соның ішінде 

оқытушының өзі де көреді. Студенттер оқу процесіне кедергі келтіретін бұл құралды теріс 

пайдалануы мүмкін болғандықтан, студенттерге пікір қалдыру мүмкіндігін алдын-ала 

өшіріп тастау керек. Бұл >>>«Қатысушылардың пікірлерін өшіру» көрсетілімінің жоғарғы 

мәзіріндегі «Толығырақ» батырмасын басу арқылы жасалады (15-сурет). 

 
Сурет 15 – Қатысушылардың пікірлерін өшіру  

Қашықтан басқарудың көмегімен, трансляция жүргізіліп жатқан компьютерден 

басқаруды конференцияның басқа қатысушысына бере аласыз. Бұл функцияны ерекше 

қажеттіліксіз пайдаланбаған дұрыс. 

Басқару тақтасының төменгі жағында (15-сурет) көрсетілімді тоқтататын батырма 

бар. Бұл сіз трансляциялауды тоқтатқыңыз келгенде қажет (презентация, экран және т.б.). 



 
  

Сурет 16 – Студенттерді конференцияға шақырудың негізгі тәсілі 

 

Нұсқаулық 3. Конференцияны бастау үшін қысқаша нұсқаулық 

 

Студенттермен конференцияны бастау үшін «КОНФЕРЕНЦИЯНЫ БАСТАУ» 

қызғылт сары батырманы немесе сіздің конференциялар кестеңіздің тақтасындағы 

«БАСТАУ» батырмасын басыңыз. 

 

 
 

Сіз кірген сәтте дыбыс тексеріледі. 

 



Кіргеннен кейін, «Экранды көрсету» батырмасын басыңыз. 

                           

                           
Сіздің презентацияңызды таңдаңыз. 

 

                       
«Ортақ пайдалану» көк түймесін басыңыз. 

 

                    
 

Тінтуірді экранның жоғарғы жағындағы «ИДЕНТИФИКАТОР» жасыл аймағына апарыңыз. 
 

 

 

 



 
 

Оң жақтағы «Толығырақ» батырмасын басқанда «ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ 

ПІКІРЛЕРІН ӨШІРУ» батырмасын басу мәзірі шығады. 

 

                           
Сол жерде «ШАҚЫРУ» тармағын басыңыз. 

                               
 

 

Төменде «URL көшіру» батырмасы бар. Батырманы басу арқылы конференцияға 

сілтеме көшіріледі, оны пошта арқылы жіберуге болады. 
        

                      

 
 

 

 

 

 



Шақыруды жібергеннен кейін, жасыл аймаққа қайта бағыттап, 

«ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ БАСҚАРУ» опциясын таңдаңыз. 
                    

 

                                                  
Барлығы үшін дыбысты өшіріңіз. 

 

 

 

 

 
 


