
Күндізгі бөлім 
студенттеріне
арналған нұсқаулық



Құрметті студент! 
Қашықтықтан оқыту технологиясын қолданып оқитын студенттер үшін келесі ресурстар қолжетімді:

 қашықтықтан білім беру технологиялары жүйесінің порталы https://idl.ksu.kz

 Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дің ғылыми кітапханасының электрондық каталогы https://webirbis.ksu.kz

 электрондық база «Эпиграф» http://res.epigraph.kz



idl.ksu.kz порталында білім алушылар
үшін келесі қолжетімді:

 Академиялық сабақтардың кестесі

 Оқу-әдістемелік материалдар

 Ағымдағы оқу жетістіктері

 Мұрағаттық оқу жетістіктері

 Жеке оқу жоспары

 Тестілеу

 Оқытушымен сабақтар (Форум)  

 Хабарландыру

 Хабар алмасу

 Файл менеджері



Логин мен парольді қалай алуға болады:
1 нұсқа. idl.ksu.kz порталының негізгі бетінен «Получить пароль /Забыли пароль?» сілтемесіне өту 
керек.

Тегіңізді, атыңызды және ЖСН сонымен қатар e-mail енгізу керек. 

Көрсетілген электрондық почтаға логин мен құпия сөз жіберіледі. 

2 нұсқа. Факультеттің офис тіркеушісіне хабарласуға болады.



Факультеттердің офис тіркеушілері
Факультет Тіркеушілер Телефон

Биология-география Жанаева Мерей Байболовна (7212) 77 00 69

Шет тілдер Джумашева Кымбат Муратовна (7212) 77 04 13

Тарих Тезекбаева Дана Сейтпеновна (7212) 51 66 06

Математика және ақпараттық технологиялар Мусатай Нурсая Асқарқызы (7212) 77 03 95

Педагогика Теңізбай Дәния Мейрамбекқызы (7212) 35 14 20

Физика техникалық Кабдиева Айнұр Усеновна (7212) 77 04 01

Дене мәдениеті және спорт Жакенова Жанар Толеуовна (7212) 77 04 34

Филология Нурмуханова Гульшат Сагинтаевна (7212) 77 03 66

Философия және психология Бакирова Гаухар Кабыловна (7212) 77 03 88

Химия Бектурсунова Айнагуль Гадиласкаровна (7212) 34 19 40

Экономика Игембаева Гульнара Калиевна (7212) 77 03 63

Заң Турганбаева Сауле Маратовна (7212) 77 03 91



А ғ ы м д ы қ    б а қ ы л а у

Студенттердің үлгерімін ағымдағы бақылау (АБ) - академиялық кезең ішінде кестеге сәйкес

аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарда оқытушы өткізетін оқу бағдарламасына сәйкес

студенттердіңбілімін жүйелі түрде тексеру.

Ағымдағы бақылауды дәріскердің ассистенті, лектор академиялық кезең шеңберінде жүзеге

асырады. Үлгерімді ағымдық бақылау кезінде студенттердің оқу жетістіктері кредиттердің көлеміне

және пәннің негізгі бөлімдерін оқып-үйренудің аяқталуына байланысты орындалған әрбір тапсырма

үшін 100 балдық шкала бойынша бағаланады. Оның ішінде бір жұмыс түрі академиялық кезең

ішінде студенттің белсенділігін бағалауға бағытталған.

Жұмыстың негізгі түрлері - коллоквиум, реферат, жоба, эссе, блиц-сұрау, шығарма,

шығармашылық диктант, бақылау жұмысы, рөлдік ойын және т. б. Ағымдағы бақылау тапсырмалары

қашықтықтан оқыту технологиясы жүйесінде «оқу-әдістемелік материалдар» мәзірінде

орналастырылған.
Кредит көлемі Жұмыстардың саны

1 3
2 4

3,4,5 5



Ағымдағы бақылауды тапсыру үшін 
барлық тапсырмаларды орындау қажет
Орындалған тапсырмаларды «Файл менеджері» арқылы оқытушыға тексеруге жіберіледі.

Егер орындалған тапсырма 7 Мб асса, 
тапсырманы бұлтқа жүктеп , файлға 
сілтемені қоюыңызға болады



Оқытушымен сабақтар (Форум)
Студенттер бекітілген оқу  кестесіне сәйкес барлық сабақтарға шығулары қажет.  

Сабақтың бір түрі - Форум. Оқытушылар тақырыпты қосқаннан кейін студенттер берілген 
талқылау тақырыбы бойынша өз сұрақтарын немесе жауаптарын қалдыра алады.

Оқытушының сабақты қосуы. 
Студент өз тарапынан осы сабақ 
бойынша оқытушымен 
байланысқа шығуға міндетті



Қосымша сілтемелер:

 «Хабарландырулар» гиперсілтемесі факультеттің офис тіркеушісінің, кафедраның, тьюторлардың, бағдарлама
әкімшісінің барлық белсенді хабарландыруларын көрсетеді.

 «Оқытушымен сабақтар (Форум)» гиперсілтемесі «Сұрақ-Жауап» тәртібінде ұсынылған тақырып бойынша
студент пен оқытушының қарым-қатынас жасау мүмкіндігін береді. Студенттер сабаққа осы сілтеме арқылы
шығуы керек. Пәнге қатысты тақырыптың барлық сұрақтары осы сілтеме арқылы талқыланады.

 Гиперссылка «Обмен сообщениями» представляет собой переписку студента, преподавателя и
администратора в режиме электронной почты.

Әкімшіге жазу-кез келген уақытта кеңес алу үшін әкімшіге idl@ksu.kz адресі арқылы жүгінуге немесе хат
жазуға болады. Алдын-ала порталдағы сұрақтарды оқып шығыңыз , сіздің сұрағыңызға жауап жүйеде бар.



Қашықтықтан білім беру орталығы
+7 (7212) 35-63-71

Қарағанды қ. , Университет көшесі 28, 221 кабинет


