
 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық аралық қазақ-түрік университеті 

Үздіксіз және қашықтықтан оқыту орталығы 

 

Контент құрылымы төмендегідей элементтерден тұрады: 

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. Силлабус. 

4. Интербелсенді силлабус -апталық оқу материалдарына сілтемелерден тұрады. Сол 

сілтемелер арқылы оқу материалдарына тез қол жетізуге мүмкіндік береді.  

5. 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); 

6. 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; 

7. Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары -  10 және одан жоғары немесе 

тақырыптар бойынша өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар мен есептер; 

8. Жобалар, кейстер - тапсырмалар түрінде дайындалыды; 

9. Шығармашылық бағыттағы тапсырмалар - (эссе жазу, презентация, слайдшоу 

(суретті альбом) жасау, реферат, баяндама тақырыптары, бейнежазба түсіру т.б.); 

10. 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; 

11. Виртуалды зертханалық кешен немесе лабораториялық сабақты жүргізуге 

арналған әдістемелік нұсқау (видеоролик материалымен бірге); 

12. Бейнедәрістер. 



Силлабус үлгісі 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

 



Смарт Силлабус 

 

 
 

 



Курс авторы туралы мәлімет 

 

 

 



 

 

    



 

 

        2020-2021 оқу жылына контент жүктеу бойынша бейнероликтер 

1. Жаңа тақырыптар қосып өндеу 

2. Силлабус тақырыптарына сәйкес тақырыптарды өндеу 

3. Дәрістерді жүктеу 

4. Практикалық сабақтар материалдарын жүктеу 

5. БЛОКНОТ тесттерді өндеу 

6. Тесттерді импорт жасау үшін категориялар құру 

7. Тесттерді импортау 

8. Тестерді құрастыру 

9. СМАРТ-СИЛЛАБУС 

 

  Бейнедәріс жасауға нұсқаулықтар 

1. Bandicam бағдарламасымен бейнедәріс дайындау 

2. Camtasia studio бағдарламасымен жұмыс жасау 

3. Сamtasia studio бағдарламасымен бейнедәріс жасау 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qf5xXzGza9Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6rL7vZzbiCA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r4pvxtHFizs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m_4QuEmP0Ho&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PIBgH1YFn-s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AKEmaE4Rwl4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B9b69CA2APs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B9b69CA2APs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NCrmKzRamGs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HcWG6W71Jjs
https://www.youtube.com/watch?v=gwNW0nt0deE&list=PLoIXKsGONnYCpi4cDGH4Hf7kJ4is4M_3B
https://www.youtube.com/watch?v=CqtMx0ZnraM

