
2020 жылғы 26 наурыздағы №63 өкіміне  

№ 2 қосымша 

 

Төтенше жағдай және карантин режимі кезінде қашықтықтан 

оқыту технологияларын жүзеге асыру шеңберінде жүйелер мен 

платформаларды пайдалану бойынша М. Қозыбаев атындағы СҚМУ 

ережесі 

 

1. Төтенше жағдай және карантин режимі әрекет ету кезінде 

қашықтықтан білім беру технологияларын іске асыру шеңберінде жүйелер 

мен платформаларды пайдалану жөніндегі осы ереже (бұдан әрі – ереже) М. 

Қозыбаев атындағы СҚМУ-да қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана 

отырып, білім беру үдерісін ұйымдастыру ережелеріне сәйкес әзірленді және 

университеттің профессорлық-оқытушылық құрамының әртүрлі ақпараттық 

жүйелерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді, платформаларды және т. б. 

ТЖ/карантин режимінің әрекет ету кезеңінде білім беру процесінде 

пайдалану тізбесін анықтайды. 

2. Қашықтықтан оқыту технологияларын (ҚОТ) жүзеге асыру 

шеңберінде төтенше жағдай және карантин режимі кезінде М. Қозыбаев 

атындағы СҚМУ оқытушылары мен білім алушылар келесі платформаларды 

пайдалана алады: 

 «E-learning NKZU» қашықтықтан оқытуды басқару жүйесі (ҚОБЖ) 

http://do.nkzu.kz/ ; 

 бейнеконференциялар, онлайн-кездесулер өткізу және топтық чат 

құруға арналған ZOOM бағдарламасы https://zoom.us/;  

 веб-конференцияларды өткізуге арналған BigBlueButton ашық 

бағдарламалық қамтамасыз ету https://bigbluebutton.nkzu.kz/b;  

 оқытуды басқару жүйесі, MOODLE виртуалды оқыту ортасы 

BigBlueButton.nkzu.kz:81.  

3. 2-тармақта көрсетілген платформалардан басқа, білім беру процесін 

ұйымдастыру үшін оқытушылар мен білім алушылар 

электрондық/корпоративтік пошта сервистерін, WhatsApp, Telegram 

мессенджерлерін және т.б. қолдана алады. 

4. Платформаларды және жүйелерді сабақ типтеріне және бақылау 

нысандарына сәйкес пайдалану ережелері М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-да 

қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, білім беру үдерісін 

ұйымдастыру ережелерімен анықталған. 

5. Платформаларды пайдаланудың негізгі ережелері мен алгоритмдері 

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ ресми сайтында "Қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастыру" бөлімінде осы сілтеме бойынша 

http://www.nkzu.kz/page/view?id=1497 орналастырылған нұсқаулықтар мен 

жаднамаларда анықталған: 

«E-learning NKZU» ҚОБЖ үшін: 

 «eLearningNKZU» ҚОБЖ жүйесінде offline сабақ оқу бойынша 

студенттерге арналған жадынама 

П. 1, 2, 9 изменены распоряжением 

№ 73 от 11 мая 2020 г. 

http://do.nkzu.kz/
https://zoom.us/
https://bigbluebutton.nkzu.kz/b
http://www.nkzu.kz/page/view?id=1497


http://www.nkzu.kz/files/distance/elearning_teachers.pdf; 

  «eLearningNKZU» ҚОБЖ жұмыс істеу бойынша бейне нұсқаулық 

http://www.nkzu.kz/page/view?id=497  

ZOOM үшін: презентациялар мен ұсыныстар Интернетте еркін қол 

жетімді;  

BigBlueButton үшін: 

 BigBlueButton жұмыс істеу бойыншанұсқаулық 

http://www.nkzu.kz/files/distance/BigBlueButton.pdf  

MOODLE үшін: нұсқаулар Интернетте еркін қол жетімді  

https://docs.moodle.org/38/en/Main_page 

6. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ электронды пошта сервисін 

пайдаланудың жалпы тәртібі (http://mail.nkzu.kz/)  СҚМУ ІНҚ 97 М. 

Қозыбаев атындағы СҚМУ корпоративтік электрондық пошта туралы 

ережесінде анықталған http://www.nkzu.kz/DocDb/doc/get?id=1274. 

7. Әлеуметтік желілер және мессенджерлер арқылы байланысу кезінде 

оқытушылар мен білім алушылар М. Қозыбаев атындағы СҚМУ Этикалық 

кодексінің 12.5 т. анықталған этика нормалары мен ережелерін сақтауы 

қажет. 

8. Кез келген платформада онлайн-сессияны (бейне ағындарын 

трансляциялау) өткізу кезінде оқытушылар мен білім алушылар М. Қозыбаев 

атындағы СҚМУ Этикалық кодексінің 12.5.1 т. анықталған визуалды және 

сөйлеу этикетінің нормалары мен ережелерін сақтауы қажет. 

9. Ереже Қазақстан Республикасы Президентінің тиісті жарлығымен 

төтенше жағдай және карантин режимі жойылғанға дейін 2020 жылғы 26 

наурыздан бастап қолданылады. 

 

Положение СКГУ им. М. Козыбаева по использованию систем и 

платформ в рамках реализации дистанционных образовательных 

технологий на период действия чрезвычайного положения и в режиме 

карантина 

 

1. Настоящее Положение по использованию систем и платформ в рамках 

реализации дистанционных образовательных технологий на период действия 

чрезвычайного положения и в режиме карантина (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Правилами организации образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий в  

СКГУ им. М. Козыбаева и определяет перечень использования ППС 

университета различных информационных систем, программного 

обеспечения, платформ и т.п. в образовательном процессе на период 

действия режима ЧП и карантина. 

2. В рамках реализации дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) на период действия чрезвычайного положения и режима карантина 

преподавателями и обучающимися СКГУ им. М. Козыбаева могут 

использоваться следующие платформы: 

http://www.nkzu.kz/files/distance/elearning_teachers.pdf
http://www.nkzu.kz/page/view?id=497
http://www.nkzu.kz/files/distance/BigBlueButton.pdf
https://docs.moodle.org/38/en/Main_page
http://mail.nkzu.kz/
http://www.nkzu.kz/DocDb/doc/get?id=1274


 система управления дистанционном обучением (СУДО) «E-learning 

NKZU» http://do.nkzu.kz/ ; 

  сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и создания 

групповых чатов ZOOM https://zoom.us/; 

 открытое программное обеспечение для проведения веб-конференции 

BigBlueButton https://bigbluebutton.nkzu.kz/b; 

 система управления обучением, виртуальная обучающая 

среда MOODLE BigBlueButton.nkzu.kz:81. 

3. Кроме платформ, указанных в п. 2, для организации образовательного 

процесса преподавателями и обучающимися могут быть задействованы 

сервисы электронных/корпоративных почт, мессенджеры WhatsApp, 

Telegram и другие. 

4. Правила использования платформ и систем в соответствие с типами 

занятий и формами контроля определены Правилами организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий в СКГУ им. М. Козыбаева. 

5. Основные правила и алгоритмы использования платформ определены 

в инструкциях и памятках, размещенных на официальном сайте СКГУ им. М. 

Козыбаева в разделе «Организация дистанционного обучения» по ссылке 

http://www.nkzu.kz/page/view?id=1497: 

для СУДО «E-learning NKZU»: 

 Памятка для студентов по прохождению offline занятий в системе 

СУДО «eLearningNKZU»  

http://www.nkzu.kz/files/distance/elearning_teachers.pdf; 

 Видеоинструкция по работе в СУДО «eLearningNKZU» 

http://www.nkzu.kz/page/view?id=497  

для ZOOM: презентации и рекомендации размещены в свободном 

доступе в Интернете;  

для BigBlueButton: 

 Инструкция для работы с BigBlueButton  

http://www.nkzu.kz/files/distance/BigBlueButton.pdf  

для MOODLE: инструкции размещены в свободном доступе в Интернете  

https://docs.moodle.org/38/en/Main_page 

6. Общий порядок использования сервиса электронной почты в СКГУ 

им. М. Козыбаева (http://mail.nkzu.kz/) определен ВНД СКГУ 97 Положение о 

корпоративной электронной почте СКГУ им. М.Козыбаева 

http://www.nkzu.kz/DocDb/doc/get?id=1274 . 

7. При общении в социальных сетях и мессенджерах преподавателям и 

обучающимся необходимо соблюдать нормы и правила этики, определенные 

п. 12.5. Этического кодекса СКГУ им. М. Козыбаева. 

8. При проведении онлайн-сессии (трансляции видеопотока) на любых 

платформах преподавателям и обучающимся необходимо соблюдать нормы и 

правила визуального и речевого этикета, определенные п. 12.5.1 Этического 

кодекса СКГУ им. М. Козыбаева. 
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9. Положение действует с 26 марта 2020 года до отмены режима 

чрезвычайного положения соответствующим указом Президента Республики 

Казахстан и/или снятия карантина. 

 

 

Рекомендовано к утверждению на заседании УМС,  

протокол № 8 от 18.03.2020 г. 
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