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Онлайн-оқыту



Онлайн-оқыту нысанында білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім

беру ұйымдарының қызметі үшін

Р/с 

№
Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары

Біліктілік талаптарына 

сәйкестікті растайтын құжаттар
Ескертпе

1

Сымсыз технологияларды қоса алғанда, өткізу қабілеті кемінде 500 Мбит/с

болатын кең жолақты интернеттің қолжетімділігі.

Жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігін және деректерді қорғауды қамтамасыз

ету.

Кең жолақты интернеттің, сымсыз 

технологиялардың және білім беру 

ұйымының ақпараттық қауіпсіздік саясаттың 

болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік 

талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша). Кең жолақты Интернетке 

қолжетімділікті ұсынатын провайдер мен 

шарттың көшірмесі.

2

1000 бәсекелес пайдаланушыға есептегенде сервердің ең аз сипаттамалары

бар 24/7 форматында білім алушыларды сүйемелдеу үшін "Білім беру

ұйымдарына қашықтықтан оқытуды ұсыну жөніндегі талаптарды және

қашықтықтан оқыту бойынша және жоғары және (немесе) жоғары оқу

орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша онлайн-оқыту

нысанында оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы №

137 бұйрығына сәйкес (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу

тізілімінде № 10768 болып тіркелген) өзіндік цифрлық инфрақұрылымның

болуы (кем дегенде 24 есептеу аулалары, 60 ГБ ЖСҚ, 1.5 ТБ дискілік

кеңістік).

ЖЖОКБҰ оқытуды басқару жүйесінде цифрлық контеттің, онлайн-прокторинг

жүйесінің синхронды және асинхронды оқыту функциялары бар цифрлық

платформаларының (200 пайдаланушыны бір мезгілде қосу мүмкіндігі бар

бейнеконференц байланыс үшін бағдарламалық қамтамасыз ету) болуы.

Негізгі құралдардың, технологиялық 

жабдықтардың болуы туралы мәліметтер, 

сілтемелер, тестілік қол жетімділік (осы 

біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша).
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Оқу және ғылыми әдебиеттің кітапханалық қорының болуы: соңғы он жылда

кадрларды даярлау бағытының білім беру бағдарламасы пәндерінің 100%-

ын қамтамасыз ететін электрондық басылымдар форматында. Білім

алушылар мен профессорлық-оқытушылық құрамды деректер базасының

электрондық ақпараттық ресурстарына қол жеткізуін қамтамасыз ету.

Цифрлық жеткізгіштердегі оқу және ғылыми

әдебиет қорының болуы туралы мәліметтер

(осы біліктілік талаптарына 8-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша).

Сілтеме және тестілік қол жетімділік.

4

Білім беру саласындағы уәкілетті органның білім беру бағдарламаларының

тізіліміне енгізілген білім беру бағдарламасының №2 бұйрықпен бекітілген

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға

міндетті стандарттарына сәйкестігі.

ЖЖОКБҰ-ның ресми платформасында жаппай ашық онлайн-курс және

(немесе) халықаралық білім беру платформаларында жазылуды (Coursera 

(Курсэра), EdX (Эдикс), FutureLearn (Фьючелен), Udacity (Юдасити) қолдана

отырып, білім беру бағдарламасы пәндерінің жалпы көлемінің кемінде 10% -

ын игеруі

№ 2 бұйрықпен бекітілген Жоғары және

жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің

мемлекеттік жалпыға міндетті

стандарттарына сәйкес толық оқу кезеңіне

әзірленген кадрларды даярлаудың сұралып

отырған бағытына сәйкес білім беру 

саласындағы уәкілетті органның білім беру 

бағдарламаларының тізіліміне енгізілген

білім беру бағдарламасының қазақ және

орыс тілдеріндегі көшірмесі.

5 Оқытуды басқару жүйесіне интеграцияланған антиплагиат жүйесінің болуы.

Басқа тілден аударылған мәтінді

пайдалануды қоса алғанда, мағынасын

өзгертпей (парафраз) сөздер мен сөз

тіркестерін синонимдік алмастыра отырып, 

қарызға алынған материалдың бар-жоғын

және мәтінді пайдалануды тексеруге

арналған компьютерлік бағдарламаның бар-

жоғын растайтын құжат.

6 ЖЖОКБҰ-ны оқытуды басқару жүйесін ҰБДҚ-мен интеграциялау.

ЖЖОКБҰ басқару жүйесін ҰБДҚ-мен 

интеграциялау туралы мәліметтер (осы 

біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес

нысан бойынша).
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Соңғы 3 жылда кемінде 72 сағат кадрларды даярлау бағыты бойынша IT-

құзыреті және онлайн-оқыту әдістемесі саласында біліктілігін арттырудан

өткен штаттағы оқытушылардың кемінде 80%-ының болуы

Базалық IT-білімі бар оқытушылар үшін соңғы 3 жылда кемінде 36 сағат

онлайн-оқыту әдістемесі бойынша курстардан өту.

Педагог және оқытушы кадрлармен

жасақталуы туралы мәліметтер (осы 

біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес

нысан бойынша), оқытылып отырған

пәндердің бейініне сәйкес кадрлардың

біліктілігін арттыру туралы мәліметтер (осы 

біліктілік талаптарына 9-қосымшаға сәйкес

нысан бойынша).

Жалпы жиынтық бойынша кемінде 72 

сағаттық сертификат. Базалық IT-білімі бар 

оқытушылар үшін онлайн-оқыту әдістемесі

бойынша кемінде 36 сағат сертификаты.

8
Білім беру бағдарламаларының пәндеріне сәйкес негізгі жұмыс орны

лицензиат болатын оқытушылардың үлесі – 100% құруы.

Педагог және оқытушы кадрлармен

жасақталуы туралы мәліметтер (осы 

Біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес

нысан бойынша).

9

Кадрларды даярлау бағытындағы білім беру бағдарламалары бойынша

негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын, "ғылым кандидаты" немесе

"ғылым докторы" немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні

бойынша доктор" ғылыми дәрежесі немесе "философия докторы (РhD)"

немесе "бейіні бойынша доктор" академиялық дәрежесі немесе

"философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" дәрежесі

және/немесе "қауымдастырылған профессор (доцент)" немесе "профессор"

ғылыми атағы бар оқытушылардың үлесі және/немесе кадрларды даярлау

бағытындағы білім беру бағдарламалары бойынша оқытушылардың жалпы

санынан "Еңбек сіңірген жаттықтырушы" спорттық атағына ие оқытушылар –

кемінде 70 %;

Педагог және оқытушы кадрлармен

жасақталуы туралы мәліметтер (осы 

біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес

нысан бойынша).

5



6-қосымша

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу зертханаларының, оқу пәндері

кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер

Білім беру ұйымының басшысы _________________________________________

(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы) 6

Жалпы және 

пайдалы 

алаңының 

ауданы (м2) 

көрсетілген 

ғимараттың 

(құрылыстың) 

нақты 

мекенжайы

Жарақтандырылуы туралы мәлеметтер

Атауы мен 

ауданы 

көрсетіл ген 

аудиториялар, 

пән кабинет 

тері

Оқу-өндірістік 

шеберханалар, 

оқу-тәжірибелік 

учаскелер, оқу 

шаруашылықта

ры, оқу 

полигондары

Атауы 

көрсетілген оқу 

зертханалары 

(м2), 

виртуалды 

зертханалары, 

толықтырылған 

шындық, 

интерактивті 

тренажерлары)

Түрі 

көрсетілген оқу 

және оқу-

зертхана 

жабдықтарыны

ң, техникалық 

оқу 

құралдарының 

тізбесі

Мәжіліс залы, 

спорт залы 

(м2), кітапхана

Компьютерлік 

сыныптар, 

компьютерлер, 

жабдықтар, 

жиһаз, 

бейнекамерала

р

Онлайн-оқыту 

бойынша 

жарақтандыруд

ың болуы 

туралы 

мәліметтер

"Симуляциялық 

кабинеттер" 

(орталықтар) 

медициналық 

бағыты 

бойынша 

кадрлар 

даярлау үшін.

Контингент 

туралы өзекті 

деректер 

базасымен 

білім беруді 

басқарудың 

ақпараттық 

жүйесі, 

ЖЖОКББҰ 

басқару 

жүйесін ҰБДҚ 

базасымен 

интеграциялау 

туралы 

мәліметтер 

аймақтағы 

үшінші деңгейлі 

домендік атау 

edu.kz.

Интернеттің 

болуы туралы 

ақпарат

Онлайн-оқыту 

бойынша негізгі 

мәліметтер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



8-қосымша

Цифрлық тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми әдебиеттердің болуы туралы мәліметтер

_________________________________________________________

(білім беру ұйымының атауы) (______________ жағдай бойынша)

7

Р/с №

Кәсіп бойынша, 

кадрларды даярлау 

бағыты бойынша, 

даярланатын мамандық 

біліктілігі бойынша оқу 

пәні

Атауы, жасалған жылы Авторлары

Халықаралық, ұлттық 

дерекқорларға жазылу 

туралы мәлімет

Сілтемелер

1 2 3 4 5 6

Білім беру ұйымының басшысы _________________________________________

(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)



Назарларыңызға рахмет!


