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1. Жалпы ережелер 

 

1.1. 1.1.Осы карантин кезеңінде қашықтықтан 

оқытуды ұйымдастыру туралы ереже 

(бұдан әрі - Ереже) Қазақстандық 

Швейцария-Американдық колледжі (бұдан 

әрі - Колледж) қызметіне біртұтас 

тәсілдерді белгілеу, студенттердің білім 

беру бағдарламалары мазмұнының 

міндетті минимумын меңгеруін 

қамтамасыз ету және қашықтықтан 

оқытуды ұйымдастыруды реттеу 

мақсатында әзірленді.  

1.2. Бұл Ереже колледждің ішкі 

нормативтік-құқықтық актісі болып 

табылады және білім беру 

қатынастарының барлық қатысушылары 

үшін орындауға міндетті. 

1.3. Ереже келесі құқықтық актілер 

негізінде жасалды:  

- ҚР «Білім туралы» 2007 жылғы 27 

шілдедегі № 319-III заңы (07.07.2020 ж. 

өзгерістер мен толықтырулармен); 

- ҚР БҒМ "Қашықтықтан білім беру 

технологиялары бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру ережелері» 2015 жылғы 20 

наурыздағы № 137 бұйрығы;  

- «Білім беру объектілеріне қойылатын 

санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» 

санитарлық ережелерін бекіту туралы ҚР 

ДСМ 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 

бұйрығы; 

- Білім беру ұйымдарында COVID-19 

коронавирустық инфекциясының таралуын 

болдырмау жөніндегі пандемия кезеңінде 

іс-шараларды күшейту туралы ҚР БҒМ 

2020 жылғы 1 сәуірдегі № 123 бұйрығы 

(2020 жылғы 13 сәуірдегі 

толықтырулармен); 

- «Короновирустық инфекцияның 

таралуына байланысты шектеу шаралары 

кезеңінде  білім беру ұйымдарында оқу 

процесін іске асыру жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдарды бекіту туралы» ҚР БҒМ 

2020 жылғы 13 тамыздағы №345 бұйрығы. 

1.4. Қашықтықтан оқыту - бұл оқытушы 

мен студенттің тікелей байланысынсыз 

қашықтықта оқуға мүмкіндік беретін 

заманауи ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологияларды 

қолдануға негізделген оқу үрдісін 

ұйымдастыру әдісі. 

1.5. Қашықтықтан оқыту барысындағы 

 1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение об 

организации дистанционного обучения в 

период карантина (далее — Положение) 

разработано с целью установления 

единых подходов к деятельности 

Казахстанского Швейцарско-

Американского колледжа. (далее — 

Колледж), обеспечения усвоения 

студентами обязательного минимума 

содержания образовательных программ и 

регулирования организации 

дистанционного обучения. 

1.2. Настоящее Положение является 

нормативным локальным актом колледжа 

и обязательно к исполнению всеми 

участниками образовательных 

отношений. 

1.3. Положение разработано на 

основании:  

- ЗРК «Об образовании» от 27 июля 2007 

года № 319-III (с изм., дополн., по 

состоянию на 07.07.2020 г.);  

- приказа МОН РК «Правила 

организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным 

технологиям»  

от 20 марта 2015 года № 137; 

- приказа МЗ РК  Об утверждении 

санитарных правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

объектам образования" от 16 августа 

2017 года № 611;   

- приказа МОН РК об усилении 

мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

организациях образования, на период 

пандемии от 1 апреля 2020 года № 123 

(с дополнениями от 13.04.2020 г.); 

приказа МОН РК «Методические 

рекомендации по организации учебного 

процесса в ТиПО в период 

ограничительных мер, связанных с 

недопущением распространения 

коронавирусной инфекции» от «13» 

августа 2020 года № 345. 

1.4. Дистанционное обучение — способ 

организации процесса обучения, 

основанный на использовании 

современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37960049


 

ақпараттық технологиялар - оқу 

материалдарын құруға, беруге және 

сақтауға, оқу процесін ұйымдастыруға 

және қолдау көрсетуге арналған 

технологиялар. Қашықтықтан оқытудың 

ақпараттық технологиялары нақты 

уақыттық технологияларға - online және 

уақыт бойынша бөлінген технологияларға 

- ofline  бөлінеді. 

1.6. Қашықтықтан оқыту барысындағы  

қолданылатын педагогикалық 

технологиялар - бұл білім беруде 

көзделген мақсатқа жету үшін 

дидактикалық құралдар мен қашықтан 

оқыту әдістеріне негізделген электронды 

байланыс құралдарын пайдалану арқылы 

жүзеге асатын тікелей және делдалдық 

байланыс технологиялары. 

1.7. Қашықтықтан оқыту барысында  

қолданылатын дидактикалық құралдар - 

бұл оқу материалдары, оқытудың әдістері 

мен тәсілдері, оқу процесін негізінен 

студенттердің ақпараттық білім беру 

ресурстарымен өзіндік жұмыс атқаруын 

ұйымдастыру формалары. 

расстоянии без непосредственного 

контакта между преподавателем и 

студентом. 

1.5. Информационные технологии 

дистанционного обучения – технологии 

создания, передачи и хранения учебных 

материалов, организации и 

сопровождения учебного процесса ДО. 

Информационные технологии ДО 

подразделяются на online – технологии 

реального времени,  и ofline – 

технологии, разделенные во времени. 

1.6. Педагогические технологии ДО –

технологии непосредственного и 

опосредованного общения с 

использованием электронных средств 

коммуникации на основе дидактических 

средств и методов ДО для достижения 

образовательной цели. 

1.7. Дидактические средства ДО – 

учебные материалы, методы и приемы 

обучения, формы организации учебного 

процесса преимущественно на основе 

самостоятельной работы обучающихся с 

информационными образовательными 

ресурсами.  

2.Колледжде қашықтықтан оқыту 

процесін ұйымдастыру 

 

2.1.Қашықтықтан оқыту (бұдан әрі - ҚБ) 

«online», «offline» режимінде  

қашықтықтан оқыту оқыту сабақтарының 

және студенттердің өзіндік 

жұмыстарының жиынтығына негізделген.  

2.2. Оқу процесін қашықтықтан оқыту 

технологияларын (бұдан әрі - ҚОТ) 

пайдалана отырып ұйымдастыру 

студенттердің академиялық күнтізбеге 

сәйкес білім беру бағдарламаларын 

меңгеруі үшін жүзеге асырылады. 

2.3. "Оnline" режиміндегі оқыту сабақтары 

цифрлық технологиялар(вебинарлар, бейне 

конференция, Moodle платформасында 

бейнесабақтар) қолдана отырып, нақты 

уақытта білім беру өзара әрекеттесу 

процесін қамтамасыз етеді. 

2.4. "Оffline" оқыту сабақтары өзара 

әрекеттесу процесін қарастырады, мұнда 

оқытушы мен студент арасындағы 

байланыс бір уақытта жүреді (электронды 

пошта, Moodle чарты, WhatsApp чаты, 

 
2. Организация процесса 

дистанционного обучения в колледже 

 

2.1. Дистанционное обучение (далее - 

ДО) основывается на сочетании 

дистанционных учебных занятий в 

режиме "online" и/или "offline" и 

самостоятельной работы обучающихся. 

2.2. Организация учебного процесса с 

использованием ДО технологий 

осуществляется для освоения 

обучающимися образовательных 

программ в соответствии с 

академическим календарем. 

2.3. Учебные занятия в режиме "online" 

предусматривают процесс учебного 

взаимодействия в режиме реального 

времени с применением цифровых 

технологий (вебинар, видеоконференция, 

видеоуроки  на платформе Moodle). 

2.4. Учебные занятия в режиме "offline" 

предусматривают процесс учебного 

взаимодействия, при котором общение 

преподавателя и обучаемого проходит 

одновременно (электронная почта, чарт 



 

оқытушының нұсқауы бойынша 

студенттің оқулықпен жұмысы, аралық 

бақылау және (немесе) қорытынды 

бақылау). 

2.5. Қашықтықтан оқыту кезеңінде оқу 

процесін жоспарлау мен ұйымдастыру 

түрлерінің  уақыт нормасы 35 минут 

болуы тиіс. 
2.6 Оқу процесі колледж директоры 

тарапынан бекітілген сабақ кестесіне 

сәйкес жүзеге асырылады. 

2.7. Білім алушылардың кәсіптік 

тәжірибеден, өндірістік тәжірибеден өтуі 

оқу семестрінің кейінгі күндеріне 

ауыстырылады. 
2.8. Қашықтан оқыту режиміндегі оқу іс-

әрекетінің негізгі ұйымдастырушылық 

формалары: онлайн дәрістер, вебинарлар, 

бейнесабақтар, чат, бейнеконференциялар, 

видео - стриминг. 
2.9. Колледждегі оқу іс-әрекетінің барлық 

түрлері қашықтан оқыту режимінде: 

- электронды байланыс құралдарын 

қолдана отырып оқытушының 

студенттермен педагогикалық 
байланысы (синхронды / асинхронды) 

арқылы; 

- электрондық байланыс құралдарын 

қолдану арқылы студенттің өзіндік 

жұмысы арқылы жүргізіледі. 

2.10. Қашықтықтан оқыту 

технологияларын қолдана отырып 

сабақтарды ұйымдастыру тәртібі 

«Коронавирустық инфекцияның таралуын 

болдырмауға байланысты шектеулі 

шаралар кезеңінде ТжКБ-да оқу процесін 

ұйымдастыруға арналған әдістемелік 

ұсынымдар» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің 2020 

жылғы 13 тамыздағы № 345 бұйрығының 

2-қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады. 

2.11. Студенттердің үлгерімін, аралық 

және қорытынды аттестациясын бақылау 

тәртібі «Коронавирустық инфекцияның 

таралуын болдырмауға байланысты 

шектеулі шаралар кезеңінде ТжКБ-да оқу 

процесін ұйымдастыруға арналған 

әдістемелік ұсыныстар» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2020 жылғы 13 тамыздағы 

№345 бұйрығының 1-қосымшасына сәйкес 

жүзеге асырылады.  

Moodle, чат WhatsApp, работа 

обучаемого с учебником по заданию 

преподавателя с последующей сдачей 

рубежного и (или) итогового контроля). 

2.5. Нормы времени по видам учебной 

работы при планировании и организации 

учебного процесса с использованием ДО  

установлено 35 минут. 

2.6. Учебный процесс осуществляется 

согласно расписанию занятий, 

утвержденному директором колледжа. 

Прохождение профессиональной 

практики, производственного обучения 

переносится на более поздние сроки 

учебного семестра. 

2.8. Основными организационными 

формами учебной деятельности в режиме 

ДО являются: онлайн-лекция, вебинар, 

видеоурок, чат, видеоконференция, видео 

– стриминг.    

2.9. Все виды учебной деятельности в 

Колледже в режиме ДО осуществляется 

посредством: 

-педагогического общения  

преподавателя с обучающимися с 

использованием электронных средств 

связи (синхронно/асинхронно); 

- самостоятельной работы студента с 

использованием электронных средств 

связи. 

2.10. Порядок организации занятий с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с 

приложением 2 к приказу МОН РК 

«Методические рекомендации по 

организации учебного процесса в ТиПО в 

период ограничительных мер, связанных 

с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции» от «13» 

августа 2020 года № 345. 

Порядок проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся осуществляется 

в соответствии с приложением 1 к 

приказу МОН РК «Методические 

рекомендации по организации учебного 

процесса в ТиПО в период 

ограничительных мер, связанных с 

недопущением распространения 

коронавирусной инфекции» от «13» 

августа 2020 года № 345. 

 



 

3. Қашықтан оқу бойынша оқу 

процесіне қатысушыларға қойылатын 

талаптар 

 

 
3. Требования к участникам 

учебного процесса по ДО 

3.1. Қашықтан оқыту технологияларын 

қолдану арқылы ұйымдастырылған оқу 

процесіне жалпы басшылықты (оқу 

процесін ұйымдастыруды және 

үйлестіруді жоспарлау мен жүзеге асыру, 

қашықтан оқыту режиміндегі оқу 

жоспарлары мен бағдарламаларының 

толық орындалуын бақылау, колледждің 

оқытушылық құрамы тарапынан 

ақпараттық ресурстарды құрастыру 

барысына ұйымдастырушылық-

әдістемелік басшылық) колледж 

директорының оқу ісі жөніндегі 

орынбасары жүзеге асырады. 

3.2. Оқу процесін ақпараттандыру 

бойынша колледж бөлімдерінің қызметіне 

жалпы басшылық (Интернет-

платформалардың әкімшілерімен өзара 

әрекеттесу, білім беру порталының 

ақпараттық ресурстармен толтырылуын 

бақылау, автоматтан дырылған басқару 

жүйесін әкімшілік басқару, студенттер 

мен оқытушылардың қашықтан оқыту  

режиміндегі оқу процесін ұйымдастыруға 

дайындығын анықтау мониторингін 

жүргізу, студентті тексеру және бейне 

сабақтарды видеоға жазу үшін онлайн-

протекторингті жүзеге асыру) қашықтан 

оқыту менеджері жүзеге асырады. 

3.3. Колледж оқытушылары қашықтықтан 

оқытуда білім беру бағдарламаларына 

арналған оқу жоспарлары мен күнтізбелік 

жоспарларды (ЖОБ, КТЖ) және оларды 

оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді (бейне 

сабақтар, презентациялар, дәрістер, 

слайдтар, интерактивті плакаттар, веб-

сайттар және т.б.) жасайды; бекітілген 

сабақ кестесіне сәйкес сабақтар өткізеді, 

студенттердің өзіндік жұмыстарын 

бақылайды. 

3.4. Оқу іс-шараларын қашықтықтан 

жүргізу үшін оқытушылардың үй 

жағдайында жеке пайдалануына арналған 

Интернет желісіне қосылған байланыстың 

тиісті жекеменшік құралдары болуы 

міндетті   (компьютер немесе ноутбук, веб-

камера немесе камерасы бар смартфон, 

микрофон орнатылған  құлаққап 

(наушник). 

 
3.1. Общее руководство  учебным 

процессом с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (планирование и 

осуществление организации и 

координации учебного процесса, 
контроль выполнения учебных планов и 

программ в режиме ДО,  

организационнно-методическое 

руководство разработкой 

информационных ресурсов ИПС 

колледжа) осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

3.2. Общее руководство деятельностью 

подразделений по информатизации 

учебного процесса Колледжа 

(взаимодействие с администраторами 

интернет -  платформ, контроль за 

наполнением образовательного портала 

информационными ресурсами, 

администрирование 

автоматизированной системы 

управления, мониторинг по выявлению 

готовности студентов и 

преподавателей к организации учебного 

процесса с использованием ДО, 

осуществление онлайн прокторинга для 

верифцкации обучающегося и  записи 

видеоуроков на видео)   осуществляет 

менеджер по дистанционному обучению. 
3.3. Преподаватели Колледжа 

разрабатывают учебные и календарные 

планы (РУП, КТП) по образовательным 

программам с применением ДО и их 

учебно-методическое обеспечение 

(видеоуроки, презентации, лекции, 

слайды, интерактивные плакаты, веб-

сайты и т.п); проводят занятия в 

соответствии с утвержденным графиком 

обучения, осуществляют контроль за 

самостоятельной работой обучающихся. 

3.4. Для осуществления учебной 

деятельности в домашних условиях 

преподаватели должны иметь компьютер 

(и/или ноутбук), веб-камеру (и/или 

смартфон с камерой), соответствующую 

гарнитуру дистанционного общения для 

личного пользования (наушники со 

встроенным микрофоном) с доступом к 



 

3.5. Топ жетекшілері студенттермен және 

олардың ата-аналарымен (заңды 

өкілдерімен) байланыс орнатады; 

студенттердің үлгерімі мен сабаққа 

қатысуын бақылауда ұстайды. 

3.6. Студенттер қашықтықтан оқыту 

сабақтарына "online" және / немесе 

"offline" режимінде қатысады, оқу 

процесінің кестесі мен кестесіне сәйкес 

бақылаудың барлық түрлерін пән 

оқытушысына тапсырады, тапсырмаларды 

өз бетінше орындайды, қол жетімді 

байланыс құралдары арқылы пән 

оқытушысына уақытылы тапсырады. 

3.7. Студенттердің ата-аналары (заңды 

өкілдері) білім алушыларды дыбыс 

шығару мен бейне көрсету мүмкіндігі бар,  

Интернет желісіне қосылу каналы бар 

дербес компьютермен қамтамасыз етеді; 

студенттердің берілген тапсырмаларды 

толық орындауын, оқу пәндері бойынша 

борыштарынының (егер бар болса) 

жойылуын бақылауды жүзеге асырады; 

пән оқытушыларымен, топ 

жетекшілерімен байланыста болады. 

3.8. Колледж оқытушылық құрамға оқу 

материалдары мен қажетті ақпараттық 

ресурстары бар жергілікті және 

қашықтықтағы серверлерге қол жеткізу 

үшін бағдарламалық 

қамтамасыздандырылған, оқу үрдісін 

ұйымдастыру және оқыту-әдістемелік 

материалдарды қолдануға қол жеткізу 

үшін өткізу мүмкіндігі жеткілікті 

Интернетке қосылған жергілікті байланыс 

желісімен,  web-камера, компьютерлік 

класс ұсынады (санитарлық-гигиеналық 

талаптарды қадағалау мақсатында әр 

оқытушыда жекеменшік микрофон 

орнатылған құлаққап (наушник) болуы 

тиіс.  

 

сети Интернет. 

Руководители групп осуществляют связь 

с обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

контролируют успеваемость и 

посещаемость. 

. Обучающиеся посещают 

дистанционные учебные занятия в 

режиме "online" и/или "offline", сдают все 

виды контроля согласно расписанию и 

графику учебного процесса, 

самостоятельно выполняют задания, 

своевременно представляют 

выполненные задания педагогу через 

доступные средства связи. 

Родители (законные представители) 

обучающихся обеспечивают их  

персональным компьютером с 

возможностью воспроизведения звука и 

видео, с каналом подключения к сети 

Интернет; осуществляют контроль за 

выполнением обучающимися заданий, за 
ликвидацией ими задолженностей (при 

их наличии) по учебным предметам;  
поддерживают связь с педагогами, с 

руководителями групп. 

8. Колледж предоставляет для 

преподавателей компьютерный класс, 

оснащенный web-камерами, 

программным обеспечением для доступа 

к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими 

материалами; локальной сетью с выходом 

в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного 

процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам 

(в целях соблюдения санитарно-

гигиенических норм каждый 

преподаватель должен иметь личный 

наушник со встроенным микрофоном). 

4. Қорытынды ережелер 

 

4.1. Осы Ережеде қарастырылмаған 

мәселелер,  ҚР қолданыстағы заңдарына, 

Колледждің жарғысына және басқа да 

жергілікті құқықтық актілерге сәйкес 

жүзеге асырылады. 

 
4. Заключительные положения 

 

4.1. Вопросы, не урегулированные 

настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с 

действующим законодательством РК, 

Уставом Колледжа и иными локальными 

нормативными актами. 

 


