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ОҚУ ТҮРІ :  ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН 
ҚОЛДАНАТЫН КҮНДІЗГІ



Құрметті студент!
Академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-ге оқуға түскеннен кейін келесі мүмкіндіктерге қол жеткізе 

аласыз:

- https://idl.ksu.kz порталындағы қашықтықтан оқыту технологиялары жүйесіне;

- ҚарМУ ғылыми кітапханасының электрондық каталогына Е.А. Бөкетова https://webirbis.ksu.kz;

- «Эпиграф» электронды дерек қорына http://res.epigraph.kz.



Idl.ksu.kz порталында студенттерге қол 
жетімді бөлімдер:

- Сабақ кестесі (шолу дәрістерін қосқанда);
- Оқу материалдары;
- Қазіргі оқу жетістіктері;
- Мұрағаттану жетістіктері;
- Академиялық күнтізбе;
- Жеке оқу жоспары;
- Тестілеу;
- Мұғаліммен сабақ (Форум);
- Хабарландырулар;
- Хаттар;
- Файл менеджері.



Логин мен парольді қалай алуға болады:
◦ 1-нұсқа. 

Idl.ksu.kz сайтының басты бетіндегі «Құпия сөзді алдың ба немесе парольді ұмытып қалдыңыз ба?» сілтемесі 
бойынша өтіңіз.

Тегі, аты, ЖСН және электрондық поштаңызды енгізіңіз.

Электрондық пошта сіздің жеке логиніңіз бен пароліңізбен электрондық пошта мекен жайына жіберіледі.

◦ 2-нұсқа. Факультет тіркеушісі кеңсесіне хабарласыңыз.



Факультет координаторлары
Факультет Регистратор 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

Философиия 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



ФАКУЛЬТЕТТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
Биология және география факультеті – Қарағанды қ., Университет көшесі, 28, №3 ғимарат.
Шет тілдер факультеті – Қарағанды қ., Мұқанов көшесі, 1, №9 ғимарат.
Тарих факультеті – Қарағанды қ., Гоголь көшесі, 38, №4 ғимарат.
Математика және ақпараттық технологиялар факультеті - Қарағанды қ., Университет көшесі, 28, №2  
ғимарат.
Педагогика факультеті - Қарағанды қ. Карбышева көшесі, 7, №11 ғимарат.
Физика-техникалық факультеті – Қарағанды қ., Университет көшесі, 28а, №2 ғимарат.
Дене шынықтыру және спорт факультеті – Қарағанды қ., Мұқанов көшесі, 1, №7 ғимарат.
Филология факультеті – Қарағанды қ., Мұқанов көшесі, 1, №8 ғимарат.
Философия және психология факультеті – Қарағанды қ., Мұқанов көшесі, 1, №8 ғимарат.
Химия факультеті – Қарағанды қ., Мұқанов көшесі, 41/1, №6 ғимарат.
Экономика факультеті - Қарағанды қ., Университет көшесі, 28, №1 ғимарат.
Заң факультеті – Қарағанды қ., Университет көшесі, 28, №1 ғимарат.



Негізгі ұғымдар:
Академиялық күнтізбе (AcademicCalendar) - демалыс күндерін (демалыстар мен мерекелер) көрсете 
отырып, оқу және бақылау іс-шараларының, оқу жылындағы тәжірибелердің күнтізбесі.

Академиялық кезең (Term) - білім беру ұйымы үш форманың бірінде таңдайтын теориялық білім кезеңі: 
семестр, триместр, тоқсан.

Университетте семестр қабылданған (15 апта).

Оқушылардың оқу жетістіктері - студенттердің оқу процесінде алған және тұлғалық дамудың қол 
жеткен деңгейін көрсететін білімі, білігі, дағдылары.

Оқу жоспары (Curriculum) - тиісті білім деңгейіндегі оқу пәндерінің тізімі мен көлемін, оларды оқу 
тәртібін реттейтін негізгі құжат.



Жеке жоспардың пәндерін меңгеру 
академиялық күнтізбеге сәйкес орындалады.
Академиялық 
күнтізбе ДОТ 
жүйесінде (idl.ksu.kz) 
сілтеме бойынша қол 
жетімді

Электрондық 
университет -
академиялық 
күнтізбе



Академиялық күнтізбе



Шолу дәрістер

Дәрістердің кестесі ДOT жүйесінің басты бетінде орналасқан



Виртуалды сабақтар

Виртуалды сабақ кестесі ДOT жүйесінде кірер алдында қол жетімді

«Кесте» порталына сілтеме (https://schedule.ksu.kz/).
Факультет, ДOT оқыту формасын таңдау керек,
парольді бос қалдырыңыз.

«Виртуалды сабақтар кестесі» порталына сілтеме.
Сіз қажетті факультетті таңдауыңыз керек.

Виртуалды сабақтар кезінде оқытушы кестеге сәйкес ДОТ жүйесінде Форум тақырыбын жасайды.
Студент сабақтың тақырыбы бойынша сұрақтар қоя алады және / немесе пәнді толығымен дамытуға қатысты
сұрақтар қоя алады.



Ағымдық бақылау

Студент үлгерімін ағымдық бақылау (АБ) - бұл академиялық кезеңдегі кестеге сәйкес оқытушының
қатысуымен және қатысуынсыз сабақтарда жүргізетін кәсіби оқу жоспарына сәйкес студенттердің білімін
жүйелі түрде тексеру.

Ағымдық бақылауды академиялық кезең ішінде ассистент, оқытушы жүзеге асырады.
Оқу үлгерімінің ағымдық мониторингімен студенттердің оқу жетістіктері әрбір берілген тапсырмаға 100
баллдық шкаламен бағаланады, кредит көлемі мен пәннің негізгі бөлімдерін оқып-үйренуге байланысты. Оқу
кезеңіндегі студенттік белсенділікті бағалауға бағытталған жұмыстың бір түрі.

Жұмыстың негізгі түрлері: коллоквиум, эссе, жоба, эссе, блиц-сауалнама, эссе, шығармашылық диктант,
тест жұмысы, рөлдік ойын және т.б.

Ағымдағы бақылауға арналған тапсырмалар ДOT жүйесіне «Оқу материалдары» мәзірінде
орналастырылған

Кредиттердің 
көлемі

Жұмыс түрлерінің 
саны

1 3
2 4

3,4,5 5



Ағымдық бақылауды тапсыру үшін барлық 
тапсырмаларды орындау қажет
Аяқталған тапсырмаларды «Файл менеджері» арқылы тексеру үшін мұғалімге жіберіңіз

Аяқталған тапсырма 7 мб асатын болса, 
тапсырманы бұлтқа жүктеп, файлға сілтеме 
қойыңыз.



Аралық бақылау

Аралық бақылау (АБ) бір академиялық кезең ішінде бір академиялық пән аясында екі рет жүзеге 
асырылады.
Студенттердің білімін кезеңдік бақылауды оқытушы академиялық кезең ішінде 6-8 аптада (АБ1), 
сондай-ақ 11-13 аптада (АБ2) 100 балдық шкала бойынша бағалайды.

АБ1(2) = (Ұпай саны/50)*100

Аралық бақылаулар (АБ) онлайн режимінде DOT жүйесінде, «Тестілеу» модулі академиялық
күнтізбеде белгіленген уақытта орындалады.

Бірінші кезеңге қол жеткізу академиялық күнтізбеде көрсетілген күннен бастап және ағымдағы 
бақылаудың бір бағасы болған жағдайда ғана ашылады.



Пәнді игеру

Емтиханға жіберу рейтингісін (ЖР) бағалау академиялық кезең ішінде алынған барлық бағалардың орташа 
арифметикалық мәнін есептеу арқылы жүзеге асырылады (ағымдық және аралық бақылау бағалары).

ЖР=(АБ1+АБ2+АБ3+…+АБn +АТ1+АТ2)/( n+2), 

Мұндағы:
АТ1, АТ2, АТ3, АТn – жұмыстың барлық түрлері үшін алынған ұпайлар;

n – ағымдық бақылау жұмысының саны;
2 – аралық бақылау саны;
АБ1 – аралық бақылау 1;
АБ2 – аралық бақылау 2.



Мысалы:

Кредиттер саны: 3

Орындалуға қажетті тапсырмалар саны : 5

Ағымдағы бағалар: 60, 80,100,90, 0

Аралық бақылау: 80,90

Жіберу рейтингі емтихан бағасы (ЖР) = (60+80+100+90+0+80+90)/7=71 балл



Емтиханға қатысу үшін емтиханға жіберілу рейтингі 50 баллдан 
кем болмауы керек

Қорытынды бақылау (ҚБ) емтихан түрінде, пәнді оқу соңында өткізіледі және 50-100 баллды құрайды.

Пән бойынша қорытынды бағада ағымдық үлгерімді бағалау үлесі 60% -дан кем емес, ал қорытынды 
бақылау бағасының үлесі 40% -дан кем емес.

ҚБ (%)=ЖР*0,6+ҚБ*0,4

Қорытынды баға (ҚБ)

Мысалы, қорытынды бақылаудың (емтихан) бағасы 80 балл
ҚБ = 71*0,6+80*0,4 = 43+32 = 75



Егер қорытынды бақылау (емтихан) «қанағаттанарлықсыз» деп бағаланса, оның
ішінде «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні «FX» бағасына сәйкес келсе, студент
пәндік/модуль бағдарламасын қайталамай қорытынды бақылауды алуға мүмкіндік алады.
Егер студент қорытынды бақылауда «FX» бағасына сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз»
бағасын қайта алса, онда ол пәнді/модуль бағдарламасын қайталамай-ақ қорытынды
бақылауды екінші рет алуға құқылы.

Егер студент қорытынды бақылауда үшінші рет «қанағаттанарлықсыз» бағасын
алса (бұл жағдайда, бұл «FX» немесе «F» бағасы), ол академиялық үлгерімі үшін
университеттен шығарылады. Қорытынды бақылауды «FX» бағасына сәйкес келетін
бағадан аралық аттестаттау кезінде және келесі академиялық кезең басталғанға дейін
демалыс кезінде жіберуге болады.



«F» бағасына сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, студент осы
пәнге/модульге қайта кіріп, оның бүкіл бағдарламасынан өтіп, барлық
тапсырмаларды орындауы, белгіленген тәртіппен қорытынды бақылауға жіберілуі
және қорытынды бақылаудан (емтихан) өтуі керек.

Пәнге/модульге қайта қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады.

Аралық аттестаттаудың дәл сол кезеңінде оны жоғарылату үшін қорытынды
бақылауды алуға рұқсат етілмейді.

Студенттер емтихандарды бекітілген жұмыс пен жеке оқу жоспарына және пәндердің
оқу бағдарламаларына сәйкес қатаң түрде тапсырады.



Әріптік бағалау 

жүйесі
Баллдар % - шама

Дәстүрлі бағалау 

жүйесі

А 4,0 95-100 Өте жақсы

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89 Жақсы

В 3,0 80-84

В- 2,67 75-79

С+ 2,33 70-74

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық

С- 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D 1,0 50-54

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлық емес

F 0 0-24



Қосымша сілтемелер:

«Хабарландырулар» сілтемесінде факультет, офис-тіркеуші, тьюторлар, бағдарлама әкімшісінің барлық белсенді 
хабарламалары көрсетілген.

«Мұғаліммен бірге сабақтар (форум)» гиперсілтемесі студент пен оқытушыға ұсынылған тақырып бойынша 
«Сұрақ-жауап» режимінде сөйлесу мүмкіндігін ұсынады.

«Хабарламалар» гиперсілтемесінде  - бұл студенттің, оқытушының және әкімшінің электрондық пошта 
режиміндегі хат алмасуы.

Администраторға жазыңыз - кез-келген уақытта кеңес алу үшін әкімшімен байланысыңыз немесе idl@ksu.kz 
мекен-жайына хат жазыңыз. 

«Сұрақтарды» алдын-ала оқып шығыңыз, мүмкін сіздің сұрағыңызға жауап жүйеде бар.



ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ОРТАЛЫҒЫ

+7 (7212) 35-63-71

Қарағанды қ., Университет көшесі, 28, 221 кабинет.


