
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-
ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ

Түркістан – қыркүйек 2020 ж. 

Қашықтан оқыту технологиясын қолданып оқыту барысында контент  құрылымы 
туралы мәлімет



Қашықтықтан білім беру курстарын құрастыру бойынша чек-

парақшасы

1.Курс аннотациясы – пән туралы жалпы мәлімет береді.

2.Курс авторы туралы мәлімет – сол пәннен дәріс беретін оқытушы

жайлы қысқаша мәліметтен турады. Олар: Пән оқытушысының аты-жөні,

жұмыс орны, ғылыми дәрежесі, және телефон номері және электронды

почтасы.

3.Интербелсенді силлабус -апталық оқу материалдарына

сілтемелерден тұрады. Сол сілтемелер арқылы оқу материалдарына тез

қол жетізуге мүмкіндік береді. Бекітілген силлабус міндетті турде

жүктеледі.

4.Тақырыптары бойынша лекциялардың ауқымды жинағы – 4 бет

және одан жоғары, Тақырыбы, Лекция жоспары, Лекция мақсаты,

Лекцияның мәтіні, Оқытудың техникалық құралдары,Оқытудың әдістері

мен түрлері, Деңгейлік тапсырмалар, СӨЖ және ОБСӨЖ тапсырмалары,

Пайдаланылатын әдебиеттер (Негізгі,Қосымша,WEB сайттар)



Қашықтықтан білім беру курстарын құрастыру бойынша чек-

парақшасы

5.Тақырыптары бойынша практикалық, лабораториялық,

студиялық, жеке сабақтардың ауқымды жинағы – Тақырыбы, Сабақ

жоспары, сабақтың мазмұны, Оқытудың техникалық және

инструментальдық құралдары, Сабақтарды өткізу тәртібі, Деңгейлік

тапсырмалар, Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар

әдебиеттер тізімі:

6.Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары - 10 және одан

жоғары немесе тақырыптар бойынша өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

мен есептер

7. Жобалар, кейстер - тапсырмалар түрінде дайындалыды.

8.Шығармашылық бағыттағы тапсырмалар - (эссе жазу,

презентация, слайдшоу (суретті альбом) жасау, реферат, баяндама

тақырыптары, бейнежазба түсіру т.б.)



Қашықтықтан білім беру курстарын құрастыру бойынша чек-

парақшасы

8.Қосымша материалдар (скринкаст) - Youtube-тан тақырыпқа сәйкес

дайын бейнематериалдарды қою (бейнесабақтар, фильмдер,

анимациялық фильмдер, түрлі ойын, тест (kahoot), сұхбат, бейнебаян,

әндер т.б.), PDF және DJVU форматындағы оқулықтар т.б.) , газет-

журналдардан мақалалар, бейнежазбалар, интернет-ресурстарға

сілтемелер

9.Виртуалды зертханалық кешен немесе лабораториялық

сабақты жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау (видеоролик

материалымен бірге)

10. Бейнедәрістер



1.Бейне дәрістің қысқаша аннотациясы беріледі, онда курстың негізгі

мазмұны 1-2 сөйлемде (400 таңбаға дейін) көрсетілу қажет.

2. Бейне дәрістің мазмұны логикалық тұрғыда құрылымдалған және

бөлімдерге, бөлімшелерге бөлінеді (бейне ұзақтығы 5-15 минуттан

семантикалық блоктарға (бейнероликтер) бөлінген болу қажет) .

3. Бейнеде сабақ тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары болады.

4. Видеолекция материалды зерттеудегі негізгі мәселелерге назар

аударады, сабақ тақырыбының мазмұнын ашады, негізгі

қорытындыларды жинақтайды

Бейне дәрістерге дидактикалық материалдар (презентация,

практикалық / семинар / зертханалық сабақтардың тапсырмалары,

өзіндік жұмысқа арналған материалдар) қоса беріледі.

Бейнедәріс дайындау нұсқаулығы



Қашықтан оқыту жүйесіне кіру үшін, http://tng2.ayu.edu.kz мекен-жай

бойынша логин және құпия сөз арқылы енеді.

1.Курс 15 аптаға жүктеледі. Әр аптаға лекция тақырыптары беріледі.

Лекция PDF файл түрінде беріледі.

2. Тест 15 аптаға жүктеледі. Тесттің басталу күнін, аяқталу, және сынақ

уақыт шектеулерi енгізілу қажет.

3. Практикалық сабақ «Тапсырма элементі» түрінде жүктеледі,

Тапсырма элементі кері байланыс элементінің бір түрі болып

табылады. Тапсырманы орындаудың бірнеше нұсқасы бар: 1. Жауап-

файл түрінде . Тапсырманың осы нұсқасында жауап беруші әртүрлі

типтегі файлды жіберуге мүмкіндігі бар. 2. Жауап-мәтін түрінде.

Тапсырманың бұл режимінде орындаушы жауабын мәтін түрінде

енгізуге мүмкіндік беріледі.

MOODLE-дегі қашықтықтан оқыту жүйесі мен жұмыс істеу


