
ЕУРАЗИЯ ГУМАНИТАРЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 

 

 

Күндізгі оқу нысанында қашықтықтан оқыту форматында  

оқу процесін ұйымдастыру туралы студенттерге арналған 

нұсқаулық 

 

2020-2021 оқу жылының бірінші жартыжылдығы  
 

Сабақтар бекітілген кестеге сәйкес онлайн және оффлайн режимінде  

өтеді. Кесте Platonus ААж-дың «Хабарландырулар» қосымшасында беріледі. 

 

 

Оn-line сабақтарды өткізу 
 

Оn-line сабақтарды өткізу үшін OES бағдарламасын қолдануды 

жалғастырамыз. Сонымен қатар, аздаған қашықтықтан оқыту тәжірибемізде 

(2019-2020 оқу жылының 2-семестрінде) біз басқада веб-конференцияларды 

қолдануға болады деген қорытындыға келдік. Мысалы, жекелеген 

оқытушылар ZOOM бағдарламасында онлайн-сабақтар өткізеді (Мұндай 

жағдайда оқытушылар алдын ала жоспарлап, вебинардың сілтемесін пәннің 

чатына жібереді).  

Өтініш: вебинар өткізу барысында (сабақ кестесіне сәйкес) вебинар 

өткізілетін пән бойынша чатты ашық ұстау керек. Техникалық кідірістер 

болған жағдайда оқытушы «Оқу аудиториясы» қосымшасындағы чатта 

сабақтарын өткізуге ауыса алады. 

Яғни, сабақ бойынша бағалары болуы үшін сабақты өткізудің кез 

келген форматына дайын болу керек. 

 

 

Off-line сабақтарын өткізу.  

«Оқу аудиториясы» қосымшасын пайдалану 
 

Оff-line сабақ кестесі бойынша жалғасуда. Сіз «Оқу аудиториясы» 

чатында болуыңыз керек және оқытушы сізге Оff-line сабақ кестесі 

бойынша сабақ өткізеді. Негізінен, вебинарға жауап беруге үлгермеген 

немесе рейтингін жоғарлатқысы келетін жекелеген студенттерді (пәндік 

сұхбат туралы алдын ала ескертіп) және хат алмасу кезінде семинар 

сұрақтарының біріне жауаптың қысқаша мазмұнын жіберуге (тіркеуге), 

айталық, егер сіз аудиторияда жауап берсеңіз. 

 

 

 

 



СӨЖ тапсырмаларын беру. Тапсырмаларды орындау. 
 

Студенттерге әр аптаның басында Платонустың «ТАҚЫРЫП» 

қосымшасында СӨЖ тағайындалады. Бұл апта сайын тағайындалады (яғни, 1-

семестрде 15 аптаға 15 тағайындалу болады). Оқытушылар үнемі ағымдағы 

аптаның басында дедлайн жайлы еске сала отырып СӨЖ тапырмаларын 

тағайындайды.  

Ескерту: 

1. Оқу тәртібін сақтап, оқытылған пән бойынша СӨЖ бойынша 

орындалған тапсырмаларды оқытушыларға тексеру үшін уақытылы 

жіберіңіз.  

2. Өз пәніңіздің чатындағы бекітілген тапсырмалардың орындалуы 

туралы ақпаратты үнемі бақылаңыз, себебі ол да академиялық пәннің 

орындалуы болып табылады. Егер Интернетіңіз болса, қатаң түрде, 

бірінші кезекте, Платонусқа орындалған тапсырмаларды жіберіңіз. 

Бұл жағдайда Платонус ААЖ-ға жіберілетін құжаттар көлемді 

болмауы тиіс. Бұл Платонус ААЖ-дың кептелуіне байланысты. 

Мұндай жағдайда электронды поштаға жіберіңіз (бұл ретте 

оқытушыға тиісті пән бойынша whatsapp чаты арқылы хабарлаңыз). 

Тексеруге жіберілген файлдардың (тапсырмалардың) атаулары 

(автордың қолы қойылған) болуы міндетті түрде болуы керек. 

Мысалы, Идрисова, Идрисова, ҚТ-19-01-10 тобы, №2 СӨЖ. 

 

NB!!! Қашықтықтан оқыту форматында онлайн сабақ өткізу кезінде 

студенттерден сөйлеу этикетін, киім үлгісін сақтау, ұқыпты болу және білім 

беру үдерісіне қатысы жоқ бөтен адамдардың болуына жол бермеу талап 

етіледі (Еуразия гуманитарлық институтының академиялық 

саясатынан). 

 

 

Академиялық мәселелер және 

аккредиттеу жөніндегі департамент 

 


