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Кіріспе  
 

«Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты жолдауында Президент, балаларды қорғауды ел дамуының 
маңызды басымдықтарының бірі ретінде белгілеп, мемлекеттік ұйымдар 
қызметінде оны іске асыру бойынша жақын жылдарға арналған әлеуметтік 
саясаттың жаңа принциптерін айқындады. Мемлекеттік әлеуметтік саясат 
Қазақстан Республикасы Конституциясының нормалары мен халықаралық 
міндеттемелерге сәйкес бала дамуын физикалық, зияткерлік, рухани, 
адамгершілік және әлеуметтік жағынан толыққанды қамтамасыз етуге 
бейімделген.  

ҚР «Білім туралы» заңының 8-бабы 5-тармағына сәйкес денсаулық жағ- 
дайына байланысты ұзақ уақыттар бойы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 
білім беретін ұйымдарға бара алмай жүрген азаматтар үшін үйде немесе емдеу 
ұйымдарында жеке тегін оқыту ісі ұйымдастырылады.  

Денсаулық жағдайына байланысты қысқа мерзім ішінде (6 айға дейін) 
мектептегі сабаққа бара алмай қалған 18 жасқа дейінгі 1-11 сынып оқушыларын 
жеке оқытуға ҚР Білім және ғылым министрлігінің 28.02. 2000 ж. № 07-4/889 
Хатына сәйкес рұқсат етіледі. Бұл оқушыларды үйде жеке оқыту емдеу 
мекемелерінің (аурухана, емхана, диспансер) қорытындысы мен аудандық 
(қалалық) оқу бөлімінің рұқсаты (әрбір жеке жағдаятқа байланысты) негізінде 
жүргізіледі. Бұл категориядағы балаларға психологиялық-медициналық-
педагогикалық конультация берілмейді. Уақытша ауру балаларды оқыту 
бағдарламасы - жалпы білім беру сипатында болады.  

Егер баланың мүмкіндігі шектеулі болса, психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультация орны оқыту бағдарламасын (жалпы білім беретін, 
психикалық дамуы кешеуілдеген және 1-ші немесе 2-ші типтегі коррекциялық 
көмектерді қажет ететін балаларға арналған бағдарламалар) ата-ананың 
қатысуымен белгілейді. Консультациялық ұсынымға сәйкес білім беру ұйымы 
оқыту бағдарламасын әзірлейді.  

2011-2020 жылдарға арналған Білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы аясында 2011 жылдан бастап республиканың оқу орындарының 
оқу процесіне жүзеге асырылуда E - оқыту, сондай-ақ, оның ішінде, ең үздік 
білім беру ресурстары мен технологияларына білім беру процесінің барлық 
қатысушыларының тең қол жеткізуін қамтамасыз етуге бағытталған, олардың 
ішінде үйде оқитын балаларда болу тиіс. Осыған байланысты бұл әдістемелік 
ұсынымда үйде оқытуды ұйымдастыруға болатын электрондық оқытудың 
функционалдық және білім беру ресурстарына ерекше көңіл аударылады.  
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1 Балаларды үйде оқытыду ұйымдастырудың әдістемелік ерекшеліктері  
 

Үйде оқыту баланың оқитын мектебі тарапынан ұйымдастырылады. Үйде 
оқитын баланың білімі жүйелі түрде бағалануы тиіс. Олардың тегі, үлгерімі, 
сыныптан сыныпқа көшуі мен мектепті бітіруі туралы мәліметтер тиісті сынып 
журналына ендіріледі.  

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация орнының «1, 
2-типтегі интеллектілік ақауы бар балалар үшін арнаулы түзету бағдарлама 
бойынша үйде оқыту» немесе «психикалық дамуы кешеуілдеген балалар үшін 
әзірленген бағдарлама бойынша үйде оқыту» туралы ұсынымын алған 
мүмкіндігі шектеулі (мүгедек емес) балалардың үйде оқуын ұйымдастыру 
кезінде ҚР Білім және ғылым министрлігінің арнайы бұйрығына сәйкес 
жасалған оқу жоспары пайдаланылады.  

Мүгедек балаларды оқыту ісін әр түрлі категориядағы психофизикалық 
даму ерекшеліктері туралы қажетті ілім-білімді игерген мұғалімдер жүзеге 
асыруы тиіс. 1-ші немесе 2-ші типтегі коррекциялық бағдарлама бойынша 
мүгедек балалар үшін бастауыш мектептің оқу жоспары 1-9 сыныптарға 
бөлінетін болғандықтан оларды оқытуға бастауыш сынып мұғалімдерін тарту 
ұсынылады.  

Үйде сабақ беретін әрбір мұғалім мүгедек баланың дамуы мен білім игеру 
сапасы жөнінде динамикалық бақылау күнделігін жүргізуі тиіс. Баланың іс-
әрекеті оның психофизикалық және физикалық жай-күйіне байланысты 
талданады. Күнделік тұрақты түрде кестеге сәйкес жүргізіледі. Бұл мұғалімнің 
кезекті жұмыс үдерістеріне: өтілген сабақтардың сапасы туралы жартыжылдық 
есеп беру құжатын, жылдық психологиялық-педагогикалық мінездемені, 
мониторингтік таблицаларды жасауға және т.б. қажетті материал болып 
табылады. Үйде уақытша оқытылатын балаларға мұндай күнделік 
жүргізілмейді.  

Жалпы білім беретін бағдарлама бойынша және психикалық дамуы 
тежелген балалар үшін әзірленген бағдарлама бойынша оқытылатын мүгедек 
балаларға ағымдағы және тоқсандық бағалар сынып журналына әр тоқсанның 
аяғында қойылады. 1-ші немесе 2-ші типтегі арнаулы коррекциялық бағдарлама 
бойынша оқытылатын балаларға тек тоқсандық бағалар ғана қойылады.  

Мектеп директорының орынбасары жеке кесте жасайды. Оны ата-
аналармен және жүктемелері оқу жоспары бойынша бөлінген мұғалімдермен 
келістіреді. Ата-аналармен келісілген кестені мектеп директоры бекітеді.  

Оқытудың ұсынылған бағдарламасына сәйкес күнтізбелік-тақырыптық 
жоспар жалпы тәртіп бойынша бекітіледі.  

Мектеп әкімшілігі сабақтардың дер кезінде өткізілуіне, оқу 
бағдарламалары мен жеке оқыту әдістемелерінің орындалуына бақылау 
жасайды. Бұл мәселе жылына 2 рет (қазан, ақпан) мектепішілік бақылау 
кезінде, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша педагогикалық кеңесте 
қарастырылады. Жыл қорытындысы бойынша кеңесте, осымен қатар, пән 
мұғалімдерінің сыныптан сыныпқа өту мәселесіне байланысты есептері 
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тыңдалады.  
Жыл қорытындысы бойынша үйде тәлім алатын әрбір оқушыға арнайы 

папка жасақталады.  
Тәжірибе көрсеткендей, қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану 

арқылы дәріс беру мүгедек балалардың білім алу мүмкіндіктерін айтарлықтай 
кеңейтеді, оқушылардың жалпы бастауыш, жалпы негізгі және жалпы орта 
(толық) білімін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Мүгедек балаларды қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру кезінде білім 
беру бағдарламасының игерілуін және жүзеге асырылуын қамтамасыз етуге 
жол ашатын оқу-әдістемелік кешен мазмұны мемлекеттік білім беру 
стандартына сәйкес болуы тиіс.  

Мүгедек балаларды қашықтықтан оқыту ісі жекелей жүргізілуі қажет.  
Мүгедек балаларды қашықтықтан оқыту ісін олардың әр түрлі катего- 

рияларындағы психофизикалық даму ерекшеліктері туралы тиісті білімдерді, 
сондай-ақ мұндай балалар үшін тікелей және қашықтық формаларда білім беру 
процесін ұйымдастыру әдістері мен технологияларын игерген мұғалімдер 
жүргізуі шарт.  

Мүгедек балаларды қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалана 
отырып оқыту қызметін жүзеге асыруға дайындау үшін алдын ала мұғалімдерді 
аталмыш тақырып бойынша біліктілікті арттыру курсынан өткізу қажет.  

Осымен қатар, мүгедек балаларды қашықтықтан оқыту ісін жүзеге 
асыратын мұғалімдерге жүйелі түрде консультативтік-әдістемелік қолдау 
көрсету керек.  

Қашықтықтан оқыту тікелей білім беру ұйымы тарапынан атқарылады. 
Балаларды оқытып-үйрету штат құрамында бар, мектепте негізгі немесе 
қосымша жұмыс орны бойынша қызмет ететін мұғалімдер тарапынан жүзеге 
асырылады.  

Бұл орайда білім беру ұйымының мүгедек балаларды қашықтықтан оқыту 
ісін ұйымдастыруға байланысты қызметіне әдістемелік тұрғыдан қолдау 
керсетілуі қажет. Білім беру ресурстары мен консультативтік-әдістемелік көмек 
қашықтық режим бойынша қол жетімді болуға тиіс.  

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру үшін мүгедек балалардың тұратын 
орындарын және мұғалімдердің жұмыс орындарын Интернетке қосу, сондай-ақ 
оларды компьютерлік техникалар, сандық оқу жабдықтары, оргтехникалар, 
бағдарламалық қамтамасыз ету тетіктері жинақтамаларымен бұдан әрі - 
жабдықтар жинақтамасы) жарақтандыру қажет. Бұлар мүгедек балалардың 
даму ақаулықтарындағы өзіндік ерекшеліктерге тиісінше бейімделген 
болуы шарт.  

Мүгедек балаларды, олардың ата-аналарын (заңды өкілдерін) және мұға- 
лімдерді қашықтықтан оқыту барысында жабдықтар жинақтамасын қол- 
данудың әдіс-тәсілдерін үйрету керек. Сондай-ақ, оларға білім беру процесін 
ұйымдастыру мен техникалық қамтамасыз етуге байланысты әр түрлі 
мәселелер төңірегінде қол жетімді консультациялық қызметтер ұсыну қажет.  

Осымен қатар, балалар мен мұғалімдердің жұмыс орындары техникалық 
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қызмет көрсету жүйесімен қамтамасыз етілуі, жабдықтар жинақтамасының 
жұмысындағы ақаулықтар оперативті түрде ретке келтіріліп, қажет болған 
жағдайда - бұзылғандары мүмкіндігінше қысқа мерзімде ауыстырылуы тиіс. 
Білім беру процесін ұйымдастыру ісінде үзіліс болмауы қарастырылып 
отыруы керек.  

Мұғалімдердің жұмыс орындары білім беру ұйымында да, оның тікелей 
тұрғын жайында да жабдықтар жинақтамасымен жарақтануы және Интернетке 
қол жеткізіліммен қамтамасыз етілуі мүмкін. Бұл варианттың артықшылығы 
сол, қашықтықтан оқыту формасында сабақ ұйымдастыру және оны өткізу 
мұғалімнің міндетті түрде білім беру ұйымында болуын талап етпейді, 
сондықтан ол оқу процесін неғұрлым икемді, тиімді етіп жоспарлауына 
мүмкіндік алады.  

Жабдықтар жинақтамасы білім беру процесіне қатысушыларға шарт 
негізінде уақытша қайтарымсыз пайдалануға беріледі (кәмелетке толмаған 
оқушыға берілетін жабдықтар жинақтамасына қатысты мұндай шарт ата-
аналармен немесе заңды өкілдермен жасалады).  

Оқыту формасы мен оқушылардың оқу жүктемелері көлемі балалардың 
психофизикалық даму ерекшеліктеріне, жеке мүмкіндіктеріне және денсаулық 
жағдайына байланысты белгіленеді. Мамандар тарапынан тиісті ұсынымдар 
болған жағдайда сынып бойынша сағат мөлшері оқу жүктемелерінің 
санитарлық-гигиеналық талаптарда көзделген жоғарғы шегіне дейін 
көбейтілуі мүмкін.  

Алайда, қашықтықтан оқыту формасы мұғалім (мұғалімдер) мен 
оқушының тікелей қарым-қатынасын жояды, сондықтан оқытуда тек өзін ғана 
қолдануға болмайды. Қашықтықтан оқытумен қатар мұғалімнің оқушы үйіне 
келгені дұрыс.  

Мүмкіндік болса, денсаулығы нашар балаларды дені сау балалармен бірге 
тәрбие, ойын-сауық, спорттық – сауықтыру және басқа да ойын-сауық іс-
шараларға қатыстыру қажет.  
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2 Үйде оқытуды ұйымдастыру үшін ЭОЖ-нің функционалдық және білім 
беру ресурстарын қолдану  

 
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында белгіленген, республикадағы 
білім беру ұйымдарына электрондық оқыту жүйесін енгізудің басты мақсаты 
білім беру үдерісінің барлық қатысушыларын озық білім беру ресурстары мен 
технологияларымен қамтамасыз ету арқылы, барлық балаларға, оның жасына, 
денсаулық жағдайына тәуелсіз сапалы білім беру.  

Балалардың үйде оқытылуын ұйымдастыру үшін ЭОЖ бір қатар 
функционалдық және білім беру ресурстарын қолдануға болады, нақтырақ 
айтсақ:  

1) Балалардың үйде оқытылуын бала оқитын (белгілі бір сынып құрамына 
кіреді, оның тегін сынып журналына енгізеді және осы журналға бағасын 
қояды) мектеп ұйымдастыратындықтан, мұғалімдерге «Электрондық 
журналдың» функционалы, ал оқушылар мен ата-аналарға толтырылуы тікелей 
«Электрондық журнал» арқылы жүзеге асатын «Электрондық күнделік» қажет.  

«Электрондық күнделік» функционалы.  
ЭО АЖ кіру үшін браузердің мекенжай жолына http://e.edu.kz мекенжайын 

теру керек. Егер интернеттің баптаулары дұрыс болса, электрондық оқудың 
ақпараттық жүйесінің Басты терезесі ашылады.  

 

 
 

1-сурет – Электрондық оқыту жүйесінің басты терезесі  
 

Электрондық оқыту жүйесіне кіру үшін пайдаланушы авторландырылуы 
тиіс. Пайдаланушыны авторландыруды жүргізу үшін ЭО АЖ Басты терезесінде 
«Жұмысты бастау» командасын (1-сурет) таңдау қажет, авторландыру терезесі 
ашылады (2-сурет). Оқыту үдерісін басқару жүйесіне кіру үшін Логин мен 
құпиясөзді енгізу және «Кіру» түймешігін басу қажет.  
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2-сурет – Авторландыру терезесі  
 

Егер енгізілген Логин мен Пароль дұрыс болса, онда пайдаланушыға 
рөліне сәйкес басқа беттерге қолжетімділік берілетін болады.  

Оқушының электрондық күнделігі – бұл төмендегілер белгіленетін, білім 
беру үдерісінің құжаты:  

− сабақ кестесі;  
− үй тапсырмаларының мәліметі;  
− оқушының үлгерімі туралы мәлімет.  
«Жүйеге кіру» түймешігін басқан кезде ата-ана электрондық күнделікті 

жүргізу бөліміне автоматты түрде түседі (3-сурет).  
 

 
 

3-сурет – «Күнделік» терезесі  
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Күнделікте сабақ туралы келесі ақпарат жүргізіледі: уақыты, пән, 
оқытушы, кабинет, сабақ тақырыбы, үй тапсырмасы, сабақтағы баға.  

Үйде оқытылатын оқушы үшін мұғалімнің күнделікке тапсырмалар 
сілтемесі мен пәндер бойынша оқу контентін орналастыруы өте маңызды.  

Күнделіктегі барлық ақпарат автоматты түрде толтырылады және 
оқушымен редакцияланбайды.  

1) «Электрондық журнал» функционалы. Электрондық журнал – 
дәстүрлі үлгерім журналының аналогы, сынып оқушыларының тізімін жүктеу, 
өткізу мерзімі мен сабақ тақырыптары. Бағаларды түсіндірмелерімен бірге қою 
мүмкіндігі бар. Алған бағалары мен берілген үй тапсырмалары немесе өзіндік 
жұмыстары автоматты түрде көрсетіледі. Үйде оқытылатын балалар үшін 
тапсырмаларды беру үдерісі өте маңызды болып келеді.  

Бағалар журналымен жұмысты бастау үшін ЭОАЖ кіріп авторландырудан 
өту керек (1, 2-суреттері). Кейін сабақ кестесіне сәйкес сабақты таңдау керек. 
Ол үшін (4-сурет) басты терезеде «Ауысу» «Менің сабақтарым» таңдау керек. 
Мұғалімнің Жеке кестесі бар «Кесте» терезесі ашылады.  

 

 
 

4-сурет – «Сабақ кестесі» терезесі  
 

«Сабақ кестесі» терезесінде оқу кезеңін таңдау керек: Оқу жылы, Оқу 
кезеңі, Апта. Таңдалған кезеңдегі жеке кестеде сабақты таңдау. Экранда келесі 
ақпараттар пайда болады.  

Ары қарай экранда таңдалған сабақ терезесі пайда болады (5-сурет).  
 

 
5-сурет – Сабақ терезесі  
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Сабақты бастау үшін «Сабақты бастау» батырмасына басу керек. Осыдан 
кейін экранда сабақтың басталуын растау туралы сұранысы бар терезе пайда 
болады.  

Сұраныс расталғаннан кейін Сабақ терезесі осылайша өзгереді (6-сурет):  
 

 
 

6-сурет – Сабақ терезесі  
 

Журнал терезесі екі бөлімнен тұрады: оқытушының Жеке кестесі және 
Бағалау журналы. Жеке кесте бөлімінде мерзімге және оқытушының сабағына 
өту командасы орындалады. КТЖ-е алдын ала құрастырылған сабақ тақырыбы 
қосылады. Егер Тақырыптар сабаққа байланысты болмаған жағдайда, 
Журналда сабақ тақырыбын беру керек.  

Сабақ бағаларын қою. «Қатысушылар» тізіміндегі ТАӘ-мен бірге тұрған 
 пернесіне басып, бағаны таңдау керек.  

Бағаны жою. Қойылған бағаны жою үшін жойылатын бағаға басу керек, 
кейін басқа бағаға алмастыру немесе «Жою» командасын таңдау керек.  

Оқушыларға тапсырмаларды беру. «Тапсырмалар» секциясында сабақ 
барысында оқушыларға берілген тапсырмаларды журналға (жеке немесе 
барлық оқушыларға) енгізуге болады. Журналға тапсырмаларды енгізу үшін  
(6-сурет) батырмасына басу керек.  

Экранда «Тапсырмалар» терезесі пайда болады (7-сурет).  
«Тапсырмалар» терезесінде келесі әрекеттерді орындау керек (7-сурет):  
1) Тапсырма типін таңдау (Үй тапсырмасы, Сыныптағы жұмыс, Өзіндік 

жұмыс т.б.).  
2) Күрделілік деңгейін көрсету.  
3) Тапсырма мәтінін енгізу алаңына қолымен енгізу немесе «СБР-ден 

қосу» жазуына басып, СБР-ден тапсырманы таңдау керек.  
4) «Барлығына» деген қанат белгісін қою, тапсырма барлық оқушыларға 

берілді.  
5) Егер тапсырманы сақтау керек болса, «Қосу» батырмасына басу керек, 

қажет болмаса, «Болдырмау» батырмасына басу.  
Берілген тапсырманы түзету үшін тапсырма нөміріне басу керек, түзету 

режиміндегі «Тапсырма» терезесі ашылады.  
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Тапсырманы белгілеу үшін (немесе тапсырманы алып тастау үшін) 
оқушылар ТАӘ қасына қанат белгісін қою керек.  

 

 
 

7-сурет – «Тапсырмалар» терезесі  
 

2) «Е-Кітапхана» функционалы. Электрондық кітапхана жоба аясында 
өңделген сандық білім беру ресурстары орналасатын ЭОЖ-ң маңызды 
комоненті болып табылады.  

«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ деректері бойынша электрондық 
оқыту жүйесінде Ақпараттандырудың ұлттық орталығы мен «Bilim Media 
Group» ЖШС мектептің 15, ал колледждердің 24 пәндері бойынша 14 551 
сандық білім беру ресурстарын өңдеп орналастырды. Сонымен қатар, 2013 
жылы құрылған жалпы білім беретін мектептің 8, ал колледждердің 5 пәндері 
бойынша білім беру контенті технологиялық платформаларды (htm l5 
форматта) қолдап, пайдаланушылардың әр түрлі құрылғылардан 
қолжетімділікті алуға мүмкіндік береді. Материалдар түрлі сыныптар, пәндер 
және тақырыптар бойынша бөлінген, әр оқушы өзіне қызықты тақырыпты еш 
қиындықсыз таба алады. Материалдар екі тілде ұсынылған – мемелекеттік және 
орыс тілінде, мектептің 5 пәндері бойынша 1212 сандық білім беру ресурстары 
ағылшын тілінде.  

Мұғалімдерге көмек ретінде Ақпараттандырудың ұлттық орталығы СБР 
қолдану бойынша оқу-әдістемелік құралдарды және пәндер бойынша 
(математика, алгебра, геометрия, физика, химия) СБР пайдаланушыларына 
арналған басшылықты өңдеді.  

Әдістемелік ұсынымдар ҚР БҒМ сайтында (https://e.edu.kz/98) Нормативтік 
құжаттар бөлімінде, сондай-ақ Ұлттық ақпараттандыру орталығының 
http://nci.kz сайтына орналастырылған және барлығы да ашық қолжетімді болып 
табылады.  

Е-кітапханаға кіру үшін https://e.edu.kz/ электрондық оқыту жүйесіне кіру 
керек (1-сурет). ЭОЖ басты терезесінде Е-кітапхананың қосымшасы 
орналасқан. Е-кітапхана беті авторландырылған пайдаланушылар үшін де, және 

2 

 

12 

https://e.edu.kz/


авторландырылмаған пайдаланушылар үшін де қолжетімді болып келеді. Е-
кітапханаға кіру үшін Логин мен Құпия сөзді енгізу және «Кіру» батырмасын 
басу керек. Басты бетте СБР таңдаулы, әрі маңызды ретінде жүйеленеді (8-
сурет).  

 

 
 

8-сурет – Е-кітапхана терезесі  
 

Авторландыру арқылы Е-кітапханаға кірген кезде СБР сілтемесін жүктеуге 
болады (мысалы, үй тапсырмасына СБР беру), берілген СБР қатысуын қарау, 
рейтингті белгілеу – бағалау, түсініктеме қалдыру (9-сурет).  

 

 
 

9-сурет – СБР-мен әрекет  
 

Е-кітапханаға пайдаланушы авторландырусыз кірген кезде СБР тек 
маңызды ғана жүйеленеді және СБР кіруін қарау, СБР бағалау, СБР-е 
түсініктеме беру сияқты әрекеттер мүмкін емес (10, 11-сурет).  
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10-сурет – Е-кітапхана терезесі 
 

 
 

11-сурет – СБР-мен әрекет  
 

Е-Кітапхананың Бас бетіндегі Іздестіру терезесінде Рубрикатор, 
Кеңейтілген іздестіру, Өшіру қосымша беттері бар (8, 10-сурет). Бөлек 
ресурстар басты беттен қолжетімді болып келеді. СБР іздестіруді кеңейтілген 
іздестіру режимінде материалдар рубрикаторы арқылы жүзеге асыруға болады.  

Рубрикатор арқылы материалды іздестіру үшін келесі әрекеттерді орындау 
керек:  

1) Рубрикатор қосымша бетіне басып, СБР тізімі пайда болады;  
2) Ізделінген СБР таңдау, кейін Рубрикаторға басқан кезде, СБР таңдауға 

болатын терезе пайда болады (12-сурет);  
Кеңейтілген іздестіру режимінде СБР іздестіру:  
1) «Кеңейтілген іздеу» жазбасын басу керек, экранда кеңейтілген 

іздестірудің бөлімдері пайда болады (13-сурет);  
2) Келесі қадамдар пайдаланушының таңдауы бойынша орындалады 
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(іздестіру үшін әрекеттерден бірі мүмкін: автор бойынша, қысқа ақпарат 
бойынша, түйінді сөздер бойынша, материал атауы бойынша, жеткізуші 
бойынша);  

3) «Іздеу» батырмасын басу керек, экранда іздестіру шарттарына сәйкес 
келетін оқу материалдарының тізімі пайда болады.  

 

 
 

12-сурет – «Рубрикатор» іздестірудің режимі  
 

 
 

13-сурет – «Кеңейтілген іздеу» режимі  
 
СБР жүктеу кезінде кейбіреулері, жаңа Java қосымшасын (яғни 

жазылмаған қосымшалар) немесе баспашы және аты туралы ақпараттарды 
талап етеді, үнсіздік бойынша оқшауланады-оқшауланған кезде «Application 
Blocked by Security Settings» хабарламасы шығады, осындай жағдайды 
болдырмау үшін, Java конфигурациясындағы баптағыштарда мекенжай 
сілтемесін жазу керек. Қажетті әрекеттер:  

1) https://e.edu.kz/ui/#/lcms/main сілтемесін алмасу буферіне көшіру;  
2) Басқару үстелінде Java (Java Control Panel) командасын жіберу (14-

сурет);  
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3) Java Control Panel -де Security (Қауіпсіздік) қосымша бетін таңдау, 
Security Level белгісін төменгі деңгейге түсіріп, «Edit Site List» - сайттарды 
түзету батырмасына басу (14-сурет);  

4) Пайда болған Exception Site List терезесінде алмасу 
буферінен https://e.edu.kz/ui/#/lcms/main қосу, кейін «Ок» батырмасына басу (15-
сурет); https://e.edu.kz/ui/#/lcms/main қосқаннан кейін Е-кітапхана тезірек 
жүктелінеді және Java жаңа ерекшеліктер мен жаңалықтарға тексере бермейді.  

 

  
 

14-сурет – Java (Java Control Panel) жіберілуі  
 

 
 

15-сурет – Сайтқа сілтемені қосу  
 

3) «Вебинарлар» функционалы – бұл әр түрлі форматтағы іс-шараларды 
өткізуге арналған алаң: презентациялардан бастап түрлі оқыту 
бағдарламаларына (дәрістер, семинарлар, шебер-сыныптар) дейін.  

Adobe Connect қашықтықтан білім алу үшін таптырмас платформа. Бұл 
платформа бірнеше пайдаланушы қатыса алатын шынайы режимдегі 
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конференция ретінде болады. Жиналысты өткізу бөлмесі жиналысты өткізу 
үшін қолданылатын интерактивті қосымша ретінде. Бұл бөлменің құрамына 
түрлі панельдер (модульдер) мен компоненттер кіреді. Жеті дайын макеттерден 
біреуін қолдануға немесе өзінің жеке макетін құруға болады. Жиналысты өткізу 
бөлмесінде пайдаланушылар немесе қатысушылар компьютерлердің экрандары 
мен файлдарды қолдануға, чатта қарым-қатынасқа түсуге, аудио мен 
видеоларды таратуға, сонымен қатар басқа интерактивтік іс-шараларға 
қатысуға мүмкіндіктері бар.  

Вебинарға қатысу үшін шақыру сілтемесі бойынша өту керек, мысалы:  
http://connect.educom.ru/mcko. Бағдарламаға кірген кезде қонақ ретінде 

немесе кіру үшін аты мен құпиясөзді қолданып кіруге ұсынылады (16-сурет). 
Ашылған терезеде «Қонақ ретінде кіру» пунктін таңдап, «Аты» деген жолда 
өзіңіздің толық атыңызды және вебинарда ұсынатын мекемеңізді көрсетуіңіз 
керек. «Бөлмеге кіру» батырмасына басыңыз, жаңа терезе ашылады (17-сурет), 
Сіз осындай хабарламаны көресіз: «Бұл жабық жиналыс. Сіздің кіру туралы 
сұранысыңыз баяндамашыға жіберілді. Жауапты күтіңіз». Егер сізді бұл 
вебинарда күтетін болса, әкімшілік сізге кіруге рұқсат етеді. Ұйымдастырушы 
сізді авторластырғаннан кейін, сіз қатысатын жиналыс (вебинардың) беті 
ашылады. Бөлме осындай болады: (18-сурет).  

 

 
 

16-сурет – Қосу терезесі 
 

 
 

17-сурет – Қосу терезесі 
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1 − кіріс дыбыс сигналының қосу (сөну) батырмасы (үнсіздік бойынша 
қосылған). 2 − «Қолды көтеру» батырмасы (үнсіздік бойынша қосылмаған). 
Осы батырманы басу арқылы Өзіңіздің микрофоныңызды және/немесе 
вебкамераңызды қолдануға рұқсат сұрап жатқаңыз туралы әкімшіге сигнал 
беріледі. 3 – баяндамашының бейнесуретін көрсететін терезе. 4 – вебинар 
қатысушыларының тізімі бар терезе. Ұйымдастырушы атына меңзерді апару 
арқылы онымен жеке чатты бастауға болады (мысалы, қосылу проблемасын 
шешу немесе тікелей бейне трансляция үшін) (19-сурет). 5 – Чат терезесі  
(20-сурет). Берілген чат вебинарды өткізген кезде қарым-қатынастың негізгі 
құралы болады. Чат барлық қатысушыларға және бөлек таңдалған 
пайдаланушыларға хабарламаларды жазуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 
чат мәзірінде Сіз өзіңізге ыңғайлы қаріп мөлшерін таңдай аласыз.  
Чат функциялары туралы толық ақпаратты «Анықтама» бөлімін таңдау арқылы 
біле аласыз (панельдің жоғары оң жағында басыңыз). 6 – «Ортақ қолдану» 
терезесі. Бұл терезеде жиналыстың ұйымдастырушысы немесе баяндамашысы 
берген материал көрсетіледі (презентация, мәтіндік құжат және т.б.).  

 

 
18-сурет – Интерфейстің жалпы түрі 

 

 
19-сурет – Вебинар қатысушыларының тізімі 
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20-сурет – Чат терезесі  

 
Вебинар бөлмесіне сәтті қосылғаннан кейін дыбыстың сапасы мен 

баптауларын тексеру үшін «Жиналыс» → «Дыбыстың баптау шебері ...» 
таңдаңыз (21-сурет).  

Келесі «Дыбыстың баптау шебері ...» ұсынымдары бойынша жүріңіз:  
(22, 24-суреттері).  

 
21-сурет – Дыбысты баптау  

 
22-сурет – Дыбысты баптау шебері терезесі  
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«Жазу» батырмасына басқаннан кейін, сервер үшін Өзіңіздің 
микрофоныңыз бен вебкамераңызға деген қолжетімділікті қамтамасыз етесіз бе 
деген сұрақ пайда болады. Егер рұқсатыңызды берсеңіз, «Allow» басыңыз, егер 
рұқсатыңызды бермесеңіз «Deny» (тыйым салу) басыңыз. Осындай жағдайда 
Сіз микрофоныңыз бен вебкамераңызды қоса алмайсыз (24-сурет).  

 
 

23-сурет – Дыбыстың баптау шебері терезесі  
 

 
 

24-сурет – Дыбысты баптау шебері терезесі  
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Вебкамера мен микрофон арқылы (баяндамашы белгілеген уақытта) 
сұрақты қою үшін Өзіңіздің статусыңызды өзгертіңіз (презентацияның жоғары 
жағында «Қол көтеру» таңдаңыз) (25-сурет).  

 
Көп кешікпей,әкімші Сізге сәйкес құқықтарды береді, экраннның жоғары 

сол жағындағы құрал панелінде екі қосымша батырмалар пайда болады (26-
сурет).  

 

  
 

25-сурет – Конференцияға қатысу  26-сурет – Конференцияға қатысу  
 

1 − басқанда микрофоныңызды қосады, 2 – вебкамераны қосу.  
Үнсіздік бойынша екі батырма қосылмаған. Құралдарды қосқан 

кездесервер үшін Өзіңіздің микрофоныңыз бен камераңызға деген 
қолжетімділікті қамтамасыз етесіз бе деген сұрақ пайда болады; «Allow» 
басыңыз (Рұқсат ету). Камераны қосқаннан кейін «Видео» панелінде Сіздің 
камераңыздан ағымдық видео пайда болады. Трансляцияна бастау үшін «Ортақ 
қолдануды бастау» дегенге басыңыз. Егер әкімші Сізді баяндамашылар тобына 
көшірсе, «Ортақ қолдану» (19-суреттегі 6 терезе) терезесінде ашылатын мәзір 
пайда болады (27-сурет). Стрелкаға басу арқылы Сіз «Экранады ортақ қолдану» 
түсіп бара жатқан мәзірді көресіз. Ашылған мәзірден «Экранады ортақ 
қолдану» басыңыз және «Жұмыс үстелі» пунктін таңдаңыз. Осылайша Сіз 
конференция қатысушыларына мониторыңызда не болып жатқанын көруге 
мүмкіндік бересіз. Сіз кез келген файлды, сонымен қатар Интернет ресурс 
желілерін аша аласыз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27-сурет – Конференцияға қатысу  
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Егер тек бір құжатты көрсеткіңіз келсе (ppt, pptx, pdf, jpg, png, swf, flv, mp3, 
zip форматта), «Құжатқа жалпы қолжетімділікті қосуға» басыңыз (28-сурет).  

Ашылған мәзірде «Менің компьютеріме шолу ...» батырмасына басып, 
қажетті файлды таңдаңыз.  

 

 
28-сурет – Конференцияға қатысу  

 
Жұмыс үстелі мен құжаттың көрстетілуін аяқтағаннан кейін «Ортақ 

қолдануды тоқтату» батырмасына басыңыз.  
Егер ұйымдастырушы «Сауалнама» модулін жіберсе, қатысушы берілген 

сұраққа жауап беру мүмкіндігін алады (29-сурет).  
 

 
 

29-сурет – Сауалнама терезесі  
 

Іс-шара аяқталғаннан кейін браузерде берілген бетті жабуға болады.  
Вебинар кезінде видео мен аудио сигналдарының қысқа мерзімді 

тоқтаулары болуы мүмкін.  
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Трансляция шынайы уақыт режимінде 0,5 тен 2 секундқа дейін тоқтаумен 
жүреді және Интернет каналдары бойынша қысқа мерзімді ақаулықтар 
трансляция сапасына теріс әсерін тигізуі мүмкін. Сізге бейнетрансляция 
сессиясының ішінде мәзір арқылы деректерді табыстау сапасын 
қадағалауыңызға болады (жоғарыдағы оң жақта «жасыл қосымша бетіне» 
басыңыз) (30-сурет).  

 

 
 

30-сурет – Анықтама терезесі  
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Қорытынды  
 

Білім берудегі бәсекелестікті арттыру мен сапалы білім беруді қамтамасыз 
ету арқылы адам қапиталын дамыту мақсатында жалпы білім беретін 
мектептерде электрондық оқыту жүйесі енгізілген. Қазақстан Республикасында 
білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру аясында «Электрондық оқыту жүйесі» жобасын 
2011 жылдан бастап кезең-кезеңмен мемлекеттік білім беру ұйымдарына енгізу 
қарастырылған.  

Электрондық оқыту жүйесі құрамына біліктілікті арттыру сапасын 
арттыру үшін балаларды үйде оқыту үдерісінде қолдануға болатын функционал 
енеді. Электрондық оқыту жүйесі арқылы үйде оқытылатын бала кез келген 
уақытта, кез келген орыннан қай жерде тұрғанына тәуелсіз білім контенттерін 
қолдана алатындай мүмкіндіктерін алады.  

Оқушылардың жұмыс орындарын негізі бағдарламалық - аппараттық 
платформалары болып келетін бағдарламалық - техникалық құралдармен 
қамтамасыз ету өзекті сұрақтардың бірі болып келеді.  

Балалардың жұмыс орындарының жабдықтауына арналған барлық 
бағдарламалық-техникалық кешендер жалпы талаптарға сәйкес болу керек:  

− аппараттық платформалар;  
− жалпы жүйелік және базалық қолданбалы бағдарламалық 

қамтамасыз ету;  
− мүмкіндіктері шектеулі балалармен тиімді қолдануға болатын арнайы 

функциялар.  
Сонымен қатар, үйде оқытылатын балалар мен ата-аналар үшін оқытуды, 

олардың компьютерлік жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етудің 
қолданылуын ұйымдастыру керек.  

Осылайша, үйде оқытылатын балаларға ЭОЖ келесі мүмкіндіктерді 
береді:  

 мұғалімнен жеке тапсырмаларды алу;  
 шақыру бойынша вебинарларға қатысу;  
 мектептен тыс уақытта сыныптастарымен араласу – форумда немесе 

чатта (соның ішінде үй тапсырмаларын талқылау, демалысты бірге өткізу 
және т.б.);  

 танысуға және жаңа достардың пайда болуы;  
 жүйе сайтында дербес ақпаратты орналастыруға (соның ішінде өз 

фотосуреттерін).  
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Глоссарий  
 

Мүмкіндіктері шектеулі бала (балалар) – он сегіз жасқа дейінгі 
физикалық және (немесе) психикалық жеткіліксіздігі бар, өмірлік әрекеті 
шектеулі, тума, жүре пайда болған немесе зақым нәтижесінде пайда болған, 
белгіленген тәртіпте бекітілген аурулары бар бала (балалар).  

Мүгедек бала – аурулар, зақым, және олардың салдары, өмірлік әрекетінің 
шектелуіне әкелетін кемшіліктері бар ағза функциясының тұрақты бұзылуы бар 
он сегіз жасқа дейінгі тұлға.  

Үйде уақытша оқытылатын бала – денсаулығының жағдайына 
байланысты қысқа уақыт ішінде мектепке бара алмайтын 18 жасқа дейінгі 
мүгедек емес бала.  

Арнайы білім беру бағдарламалары – мүмкіндіктері шектеулі балаларды 
оқытуға арналған бағдарламалар.  

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация (ПМПК) 
– арнайы бiлiм беру ұйымдары түрлерiнiң бiрi болып табылады, кемтар 
балаларды бiлiм, әлеуметтiк қорғау және денсаулық сақтау басқару 
органдарымен бiрлесiп, олардың медициналық арнайы бiлiм мен әлеуметтiк 
қызмет көрсету қажеттiлiктерiн есепке алады және есеп жүргізеді. Бiлiм беру, 
әлеуметтiк қорғау және денсаулық сақтау басқару органдарына кемтар 
балаларға арналған арнайы түзеу мекемелер желiсiн дамыту жөнiнде 
ұсыныстар енгiзеді.  

Психикалық дамудың тежелуі (ПДЖ) – орталық жүйке жүйесі 
органикалық немесе функционалдық жағынан жеңіл зақымданған, сондай-ақ 
әлеуметтік депривация жағдайында ұзақ қалып қойған балаларға қатысты 
қолданылады. ПДЖ типтері: конституционалдық түрі, психикалық дамудың 
церебральды - астениялық түрі, психикалық дамудың соматогендік түрі, 
психикалық дамудың кешеуілдеуінің психогендік түрлері.  

«Электрондық журнал» модулі – оқушылардың үлгерімі мен қатысуын 
есепке алудың құралы болып табылады, оқушы білімінің сапасын бағалау 
жүйесінің мөлдірлігін және ата-аналармен үнемі өзара әрекеттесу, оқыту 
нәтижелері туралы оларды хабарландыру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.  

«Оқушының электрондық күнделігі» модулі нақты уақыттарда 
ұстаздарға курс бойынша тапсырманы және оқушыларға тиiстi бағаларын 
жазуға, есептеуге, оларды сақтап және оқушылардың сабақ бойынша бағалар 
туралы мәлiметтерін хабарлауға мүмкiндiк береді.  

Сандық білім беру ресурстары (СБР) – оқу пәнінің белгілі бір тақырыбы 
бойынша мультимедиалық түсіндіруді, интерактивтік тапсырмаларды, 
виртуалдық зертханаларды және тестілік сұрақтарды қамтитын кешен.  

Е-Кітапхана – құрамына сандық білім беру ресурстары, нормативтік 
құжаттар базасы, бақылау-өлшеу материалдарыенетін ЭОЖ кешені.  
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Введение  
 

В Послании «Стратегия Казахстан-2050. Новый политический курс 
состоявшегося государства»» Президент страны определил новые принципы 
социальной политики, обозначив одним из важных приоритетов развития 
страны на ближайшие годы защиту детства, и обозначил основные приоритеты 
в деятельности государственных органов по ее реализации. Государственная 
социальная политика призвана обеспечить полноценное физическое, 
интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие ребенка в 
соответствии с нормами Конституции Республики Казахстан и 
международными обязательствами.  

Согласно статьи 8 Закона Республики Казахстан «Об образовании» для 
граждан, которые начального, основного среднего, общего среднего 
образования, организуется индивидуальное бесплатное обучение на дому или в 
лечебных организациях.  

Индивидуальное обучение больных детей-учащихся 1-11 классов в 
возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья короткое время  
(до 6 месяцев), не могут посещать занятия в школе, разрешается специальным 
письмом Министерства. Организация индивидуального обучения этих 
учащихся на дому должна проводиться на основании заключения лечебного 
учреждения (больницы, поликлиники, диспансера) и с разрешения, в каждом 
отдельном случае, районного (городского) отдела образования. Психолого-
медико-педагогическая консультация (ПМПК) для детей данной категории не 
проводится. Программа обучения временно больных детей – 
общеобразовательная.  

Если ребенок с ограниченными возможностями, то ПМПК в присутствии 
родителей определяют программу обучения (общеобразовательная, ЗПР и 
коррекционная вспомогательная 1 или 2 типа). В зависимости от рекомендации 
ПМПК организация образования разрабатывает программу обучения.  

Система электронного обучения, которая внедряется в учебный процесс 
организаций образования республики с 2011 года в рамках выполнения 
Государственной программы развития образования на 2011-2020 годы так же 
ставит своей целью обеспечение равного доступа всех участников 
образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и 
технологиях, в том числе и детей обучающихся на дому. В этой связи в данных 
методических рекомендациях акцентируются внимание на тех функциональных 
и образовательных ресурсах системы электронного обучения, которые можно 
использовать для организации обучения на дому.  
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1 Методические особенности организации обучения детей на дому  
 

Обучение детей на дому организуется школой, в которой обучается 
ребенок. Знания детей, обучающихся на дому, систематически оцениваются. Их 
фамилии, данные об успеваемости, переводе из класса в класс и выпуска из 
школы вносятся в классный журнал соответствующего класса.  

Содержание учебного плана зависит от категорий детей-инвалидов: для 
краткосрочного (до 6 месяцев) обучения больных детей (не инвалидов), детей 
(не инвалидов), получивших рекомендацию ПМПК «обучение на дому по 
специальной коррекционной программе 1 или 2 типа», «обучение на дому по 
программе для детей с ЗПР» и другие категории. Учебные планы, составляются 
согласно специального приказа МОН РК.  

Обучение детей-инвалидов на дому осуществляют учителя, обладающие 
необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития 
различных категорий детей-инвалидов. Для детей- инвалидов, обучающихся по 
коррекционной программе 1 или 2 типа, где учебный план начальной школы 
распределен на 1-9 классы, рекомендуется привлекать учителей начальных 
классов.  

Каждым учителем, преподающим на дому, обязательно ведется дневник 
динамического наблюдения за развитием и качеством усвоения знаний детьми-
инвалидами. Деятельность ребенка анализируется исходя их его 
психофизического и физического состояния. Дневник ведется регулярно, в 
соответствии с расписанием, и является необходимым материалом для 
последующей работы учителя: составления полугодового отчета о качестве 
пройденного материала, годовых психолого-педагогических характеристик, 
мониторинговых таблиц и т.д. Дневник наблюдения за развитием на детей, 
обучающихся временно, не ведется.  

В классный журнал текущие и четвертные оценки детям-инвалидам, 
обучающимся по общеобразовательной программе и программе ЗПР, 
выставляются в конце каждой четверти. Детям, обучающимся по специальной 
коррекционной программе 1 или 2 типа, в классном журнале выставляются 
только четвертные оценки.  

Заместитель директора школы составляет индивидуальное расписание, 
согласовывает с родителями и учителями, которым распределена нагрузка по 
учебному плану. Согласованное с родителями расписание утверждается 
директором школы.  

Календарно-тематическое планирование в соответствии с 
рекомендованной программой обучения, утверждается в общем порядке.  

Администрация школы осуществляет контроль за своевременным 
проведением занятий, за выполнением учебных программ и методикой 
индивидуального обучения. Данный вопрос рассматривается 2 раза в год 
(октябрь, февраль) на внутришкольном контроле, а также на педагогическом 
совете по итогам года с заслушиванием учителей-предметников для перевода в 
следующий класс.  
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По итогам года комплектуется папка на каждого учащегося, обучавшегося 
на дому.  

Практика показывает, что обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий значительно расширяет возможности получения 
детьми-инвалидами образования, позволяет во многих случаях обеспечить обу-
чающимся освоение основной общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в полном 
объеме.  

Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить 
освоение и реализацию образовательной программы при организации дистан-
ционного обучения детей-инвалидов, должно соответствовать государственным 
образовательным стандартам.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов рекомендуется осуществлять 
индивидуально.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов должны осуществлять учителя, 
обладающие необходимыми знаниями в области особенностей 
психофизического развития различных категорий детей-инвалидов, а также в 
области методик и технологий организации образовательного процесса для 
таких детей в очной и дистанционной формах.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 
целесообразно обеспечить предварительное прохождение учителями курсов 
повышения квалификации по указанной тематике.  

Необходимо также организовать на системной основе консультативно- 
методическую поддержку учителей, осуществляющих дистанционное обучение 
детей-инвалидов.  

Дистанционное обучение должно осуществляться непосредственно 
организацией образования. Обучение детей осуществляется учителями, 
состоящими в штате и работающими в школе по основному месту работы или 
по совместительству.  

При этом необходимо обеспечивать методическое сопровождение 
деятельности организации образования по дистанционному обучению детей-
инвалидов, включая предоставление доступа к образовательным ресурсам и 
консультативно-методическую помощь в дистанционном режиме.  

Для организации дистанционного обучения обеспечивается 
подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к 
сети интернет, а также оснащение их комплектами компьютерной техники, 
цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, 
адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей-инвалидов 
(далее - комплект оборудования), с предоставлением необходимых расходных 
материалов.  

Следует организовать обучение детей-инвалидов, их родителей (законных 
представителей) и учителей пользованию комплектом оборудования в процессе 
дистанционного обучения, а также предоставить им возможность оперативного 
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доступа к консультативным услугам по различным вопросам, связанным с 
организационным и техническим обеспечением образовательного процесса.  

Также должно быть обеспечено техническое обслуживание рабочих мест 
детей и учителей, предусматривающее оперативное устранение неполадок в 
работе комплекта оборудования, а при необходимости - замену неисправного 
комплекта оборудования или его составляющих в возможно короткие сроки, 
позволяющие избежать перерыва в организации образовательного процесса.  

Рабочие места учителей могут оснащаться комплектом оборудования и 
обеспечиваться доступом в Интернет как в организации образования, так и 
непосредственно по месту проживания учителя. Преимуществом последнего 
варианта является то, что организация и проведение занятий в дистанционной 
форме не требуют обязательного присутствия учителя в организации образо-
вания, поэтому учитель получает возможность более гибко и эффективно пла-
нировать и осуществлять учебный процесс.  

Комплект оборудования передается участникам образовательного 
процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование (в 
отношении комплекта оборудования, передаваемого несовершеннолетним 
обучающимся, соответствующий договор заключается с их родителями «или 
законными представителями).  

Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьиро-
ваться в зависимости от особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья детей. При наличии 
соответствующих рекомендаций специалистов количество часов по классам 
может быть увеличено в пределах максимально допустимой учебной нагрузки, 
предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями.  

Однако, дистанционное обучение не следует рассматривать как 
единственную форму проведения учебных занятий, полностью исключающую 
непосредственное взаимодействие обучающегося с учителем (учителями).  

Желательным является сочетание дистанционной формы обучения с 
посещением детей на дому учителем. Для детей, состояние здоровья которых 
допускает возможность периодического посещения ими организации 
образования, наряду с дистанционным обучением и занятиями на дому 
целесообразно организовывать занятия в помещениях организации образования 
(индивидуально или в малых группах).  

При наличии возможности следует также обеспечивать участие детей-
инвалидов вместе с другими детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  
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2 Использование функциональных и образовательных ресурсов СЭО для 
организации обучения на дому  
 

Равный доступ всех детей независимо от возраста, состояния здоровья к 
получению качественного образования через обеспечение равного доступа всех 
участников образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и 
технологиях является основной целью внедрения системы электронного 
обучения в организации образования республики, которая обозначена в 
Государственной программе развития образования на 2011-2020 годы.  

Для организации обучения детей на дому можно использовать ряд 
функциональных и образовательных ресурсов СЭО, а именно:  

1) Так как обучение детей на дому организуется школой, в которой 
обучается ребенок, ученик входит в состав определенного класса, его фамилию 
вносят в классный журнал и так же ему выставляют оценки в этот журнал, то 
учителям необходим функционал «Электронный журнал», а ученикам и их 
родителям «Электронный дневник», заполнение которого непосредственно 
осуществляется через заполнение «Электронного журнала».  

 
Функционал «Электронный дневник».  
«Для входа в ИС ЭО в адресной строке браузера нужно набрать 

адрес http://e.edu.kz. Если настройки интернета верны откроется Главное окно 
информационной системы электронного обучения.  

 

 
 

Рисунок 1 – Главное окно системы электронного обучения  
 

Для входа в систему электронного обучения участника процесса, в 
соответствии с указанной роли, необходимо проведение процедуры 
авторизации пользователя, для этого необходимо в Главном окне ИС ЭО 
выбрать команду «Вход в систему» (рисунок 1), откроется окно авторизации 
(рисунок 2). Для входа в систему управления процессом обучения необходимо 
внести Логин и Пароль и нажать на кнопку «Вход».  
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Рисунок 2 – Окно авторизации  
 

Если введенные Логин и Пароль верные, то пользователю будет 
предоставлен доступ к страницам в соответствии с ролью.  

Электронный дневник учащегося – это документ образовательного 
процесса, в котором фиксируется: расписание занятий, сведения домашних 
заданиях, сведения об успеваемости учащегося.  

При нажатии на кнопку «Вход в систему» учащийся автоматически 
попадает в раздел ведения электронного дневника.  

 

 
Рисунок 3 – Окно «Дневник»  

 
В дневнике ведется следующая информация об уроке: время, предмет, 

кабинет, тема урока, домашнее задание, оценка на уроке. Для обучающегося на 
дому в дневнике важно, чтобы учитель, размещал ссылки на задания и учебный 
контент по предметам.  

Вся информация в дневнике заполняется автоматически - через 
заполнение «Электронного журнала» и учеником не редактируется.  
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Функционал «Электронный журнал». Электронный журнал – аналог 
традиционного журнала успеваемости. Загрузка списка обучающихся класса, 
дата проведения и темы занятия. Возможность выставления оценок за занятие с 
коментариями. Автоматическое отображение получение оценок и домашних 
заданий или заданий для самостоятельной работы. Для обучающего на дому 
важна процедура выдачи заданий учащимся.  

Для начала работы с журналом оценок необходимо так же войти в ИСЭО и 
авторизироваться (рисунок 1, 2). Затем выбрать урок в соответствии с 
расписанием занятий. Для этого нужно (рисунок 3), выбрать в главном окне 
«Перейти к» «Мои занятия» (рисунк 3). Откроется окно «Расписание», 
содержащее Индивидуальное расписание учителя.  

 

 
 

Рисунок 3 – Окно «Расписание»  
 

В окне «Расписание занятий» выбрать период обучения: Учебный год, 
Учебный период, Неделя. В индивидуальном расписании выбранного периода 
выбрать урок. На экране появится следующие информации:  

34 



Рисунок 4 – Окно урока  
 

Далее на экране появится окно выбранного урока. Для начала урока 
необходимо нажать на кнопку «Начать урок». После этого на экране появится 
окно с запросом о подтверждении начала урока (рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Окно запроса  
 

После подтверждения запроса Окно урока примет вид (рисунок 6):  
 

 
 

Рисунок 6 – Окно урока  
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Окно Журнала состоит из двух частей: Индивидуальное расписание 
преподавателя и Журнал оценок. В разделе Индивидуальное расписание 
выполняется команда перехода к дате и к уроку преподавателя. Тема урока 
добавляется заранее из составленного КТП. Если Темы не были привязаны к 
уроку, необходимо задать тему урока в Журнале.  

Выставление оценки за урок. Для выставления оценки нужно нажать на 
кнопку  рядом с ФИО учащегося в списке «Присутствующие» и выбрать 
оценку.  

Удаление оценки. Для удаления выставленной оценки нужно нажать на 
удаляемую оценку, далее заменить на другую оценку или выбрать команду 
«Удалить».  

Выдача заданий учащимся. В секции «Задачи» можно вносить в журнал 
задания (индивидуальные и для всех учеников), выданные ученикам на уроке. 
Для внесения задания в Журнал нужно нажать на кнопку  (Рисунок 6). На 
экране появится окно «Задание» (рисунок 7).  

В окне «Задание» нужно (рисунок 7):  
1) Выбрать Тип задания (Домашнее задание, Работа в классе, 

Самостоятельная работа и т.д.).  
2) Указать уровень сложности.  
3) Внести текст задания вручную в поле для ввода или выбрать задание из 

ЦОР нажав на запись «Добавить из ЦОР».  
4) Поставить галочку «Всем» задание выдано всем ученикам.  
5) Нажать на кнопку «Добавить», если нужно сохранить задание, иначе 

нажать на кнопку «Отменить».  
Для редактирования выданного Задания нужно нажать на номер задания, 

откроется окно «Задания» в режиме редактирования.  
Для назначения Задания (или наоборот снятия задания) учащимся нужно 

поставить галочку рядом с ФИО.  
 

 
 

Рисунок 7 – Окно «Задание»  
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Функционал «Е-Библиотека». Электронная библиотека является важным 
компонентом СЭО, в которой размещены разработанные, в рамках проекта 
цифровые образовательные ресурсы.  

По данным АО «Национальные информационные технологии» в СЭО 
Национальным центром информатизации и ТОО «Bilim Media Group» 
разработано и размещено в общем доступе 14 551 цифровых образовательных 
ресурсов по 15 школьным предметам и 24 дисциплинам колледжей. При этом 
образовательный контент по 8 общеобразовательным школьным предметам и  
5 дисциплинам для колледжей, созданный в 2013 году, поддерживает 
технологическую кроссплатформенность (формат htm l5) и позволяет получать 
доступ пользователей с различных устройств, включая мобильные, независимо 
от операционной системы. Материалы разделены по различным классам, 
предметам и темам, и каждый ученик может без труда найти интересующую 
тему. Материалы представлены на двух языках – государственном и русском, 
1212 цифровых образовательных ресурсов по 5 школьным предметам также на 
английском языке.  

В помощь учителям Национальным центром информатизации разработаны 
учебно-методические пособия по использованию ЦОР и руководство для 
пользователей ЦОР по предметам (математика, алгебра, геометрия, 
физика, химия).  

Методические рекомендации размещены на портале МОН РК 
(https://e.edu.kz/98) в блоке Нормативные документы, на сайте Национального 
центра информатизации: http://nci.kz, ссылка «Методика использования 
цифровых образовательных ресурсов» и находятся в открытом доступе.  

Для входа в Е-библиотеку необходимо войти в систему электронного 
обучения https://e.edu.kz/ (рисунок 1). В главном окне СЭО располагается 
вкладка Е-библиотеки. Страница Е-Библиотеки доступна как для 
авторизованных, так и неавторизованных пользователей.  

В случае входа в Е-Библиотеку авторизованного пользователя при нажатии 
вкладки Е-библиотека откроется окно авторизации (рисунок 2), в котором 
необходимо ввести Логин и Пароль, затем нажать на кнопку «Вход».  

В главном окне ЦОРы систематизируются как избранные и популярные 
(рисунок 8).  

При входе в Е-библиотеку через авторизацию можно скачать ссылку ЦОРа 
(например, для назначения ЦОРов в домашнее задание ученику), просмотреть 
посещаемость данного ЦОРа, поставить рейтинг - оценить, оставить 
комментарий (рисунок 9).  
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Рисунок 8 – Окно Е-Библиотеки  
 

 
 

Рисунок 9 – Действия с ЦОР  
 

В случае входа в Е-библиотеку пользователя без авторизации, ЦОРы 
систематизируются только в Популярные (рисунок 10) и такие действия как 
просмотр посещений данного ЦОРа, оценка ЦОРа, комментарии к ЦОРу 
(рисунок 11) уже невозможны.  
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Рисунок 10 – Окно Е-Библиотеки  
 

 
 

Рисунок 11 – Действия с ЦОРом  
 

На главной странице Е-Библиотеки в поле Поиска, располагаются вкладки 
Рубрикатор, Расширенный поиск, Очистить (рисунок 8, 10). Отдельные ресурсы 
доступны прямо из главной страницы. Поиск ЦОРов  
можно осуществить при помощи рубрикатора материалов и в режиме 
расширенного поиска.  

Для поиска материала с помощью Рубрикатор необходимо:  
1) Нажать на вкладку Рубрикатор, появиться список ЦОРов;  
2) Выбрать искомый ЦОР, затем если опять нажать на Рубрикатор, 

появиться окно, в котором можно выбирать ЦОР в разрезе класса и языкового 
статуса ЦОР (рисунок 12);  

Поиск ЦОРав режиме Расширенного поиска:  
1) Нажать на запись «Расширенный поиск», на экране появится окно 

расширенного поиска (рисунок 13);  
2) Следующие шаги выполняются по выбору пользователя (для поиска 

возможно одно из действий: по автору, по краткой информации, по ключевым 
словам, по названию материала, по поставщику;  
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3) Нажать на кнопку «Поиск», на экране появится список учебных 
материалов, соответствующих критериям поиска.  

 

 
 

Рисунок 12 – Режим поиска «Рубрикатор» 
 

 
 

Рисунок 13 – Режим поиска «Расширенный поиск» 
 

Призагрузке ЦОРов некоторые из них требуют новую версию Java 
приложения, у которых нет сертификата (т. е. неподписанные приложения) или 
информации об имени и издателе, по умолчанию блокируются - при блоке 
всплывает сообщение «Application Blockedby Security Settings»,чтобы обойти 
этот момент необходимо прописать адрес ссылки в настройки конфигурации 
Java. Необходимые действия:  

1) cкопировать ссылку https://e.edu.kz/ui/#/lcms/main в буфер обмена;  
2) в панели управления запустить Java (JavaControlPanel) (рисунок 14);  
3) в Java Control Panel выбрать вкладку Security (Безопасность), в метку 

Security Level нужно опустить на нижний уровень и нажать кнопку «Edit Site 
List» - редактирование сайтов (рисунок 14);  

4) В появившемся окне Exception Site List 
добавить https://e.edu.kz/ui/#/lcms/main из буфера обмена, после чего нажать 
«Ок» (рисунок 15);  

После добавления https://e.edu.kz/ui/#/lcms/main, Е-Библиотека будет 
грузиться быстрее и не будет Java проверять каждый раз ее на новые 
исключения и обновления.  
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Рисунок 14 – Запуск Java (Java Control Panel)  
 

 
 

Рисунок15 – Добавление ссылки на сайт  
 

Функционал «Вебинары» – это площадка для проведения мероприятий 
самого разного формата: от презентаций и выступлений до различных 
обучающих программ – лекций, семинаров, мастер классов в режиме реального 
времени посредством Интернета.  

Платформа Adobe Connect не заменима для получения дистанционного 
образования, она представляет собой конференцию в режиме реального 
времени, в которой могут участвовать несколько пользователей. Комната для 
проведения собрания представляет собой интерактивное приложение, 
используемое для проведения собрания. Эта комната включает в себя 
различные панели (модули) и компоненты. Можно использовать один из семи 
готовых макетов комнаты или создать свой собственный. В комнате для 
проведения собраний пользователи или посетители имеют возможность 
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совместно использовать экраны компьютеров или файлы, общаться в чате, 
транслировать аудио и видео, а также принимать участие в других 
интерактивных мероприятиях.  

Для участия в вебинаре необходимо пройти по пригласительной ссылке, 
например: http://connect.educom.ru/mcko. При входе в программу будет 
предложено войти в качестве гостя или с использованием имени для входа и 
пароля (рисунок 16). В открывшемся окне Вам нужно выбрать пункт «Войти в 
качестве гостя» и в строке «Имя» указать своё полное имя и учреждение, 
которое Вы представляете на вебинаре, нажмите на кнопку «Войти в комнату», 
откроется новое окно (рисунок 17), и Вы увидите такое сообщение: «Это 
закрытое собрание. Ваш запрос на вход отправлен докладчику. Ждите ответ». 
Если Вас ожидают на этом вебинаре, то администратор откроет Вам вход. 
После того, как Вас авторизовал организатор, откроется страница собрания 
(вебинара), в котором Вы будете участвовать. Комната будет выглядеть 
следующим образом (рисунок 18).  

 

  
 

Рисунок 16 – Окно подключения    Рисунок 17 – Окно подключения  
 

1 − Кнопка включения (выключения) входящего звукового сигнала (по 
умолчанию включена). 2 − Кнопка «Поднять руку» (по умолчанию выключена). 
Нажатие этой кнопки даёт администратору сигнал о том, что Вы просите дать 
Вам возможность использовать Ваш микрофон и/или вебкамеру. 3 − Окно, в 
котором будет транслироваться видеоизображение докладчика. 4 − Окно списка 
участников вебинара. Наведя курсором на имя организатора, можно начать с 
ним личный чат (например, для решения проблем подключения или 
непосредственно видео трансляции) (рисунок 19). 5 − Окно чата (рисунок 20). 
Данный чат будет основным инструментом общения при проведении 
вебинаров. Чат предоставляет возможность писать сообщения, как всем 
участникам, так и отдельно выбранным пользователям. Также в меню чата Вы 
можете установить удобный для Вас размер шрифта. Подробнее о функциях 
чата Вы можете узнать выбрав раздел «Справка» (нажмите на в верхнем правом 
углу панели). 6 − Окно «Совместное использование». В этом окне будет 
отображаться тот материал, который предоставит организатор или докладчик 
собрания (презентация, текстовый документ и т.п.).  
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Рисунок 18 – Общий вид интерфейса  
 

  
 

Рисунок 19 – Окно списка участников вебинара Рисунок 20 – Окно чата  
 

После успешного подключения к комнате вебинара для проверки качества 
и настройки звука выберите «Собрание» → «Мастер настройки звука…» 
(рисунок 21).  

Следуйте дальнейшим указаниям «Мастера настройки звука…» (рисунок 
22, 24).  

 

 
 

Рисунок 21 – Настройка звука  
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Рисунок 22 – Окна Мастера настройки звука  
 

После нажатия на кнопку «Запись» появится вопрос о том, предоставляете 
ли Вы серверу трансляции доступ к Вашему микрофону и камере. Если Вы 
согласны предоставить такой доступ, то нажмите «Allow» (Разрешить), если 
нет, то «Deny» (Запретить), и тогда в этом случае Вы не сможете подключить 
микрофон и вебкамеру (рисунок 24).  

 
 

Рисунок 23 – Окна Мастера настройки звука  
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Рисунок 24 – Окна Мастера настройки звука  
 

Для того, чтобы задать вопрос, используя вебкамеру и микрофон  
(в обозначенное докладчиком время), измените Ваш статус (нажмите  

вверху над презентацией и выберите «Поднять руку») (рисунок 25).  
Вскоре, если администратор даст Вам соответствующие права, в верхней 

левой части экрана в панели инструментов появятся две дополнительные знаки.  

 
Рисунок 25 – Участие в конференции  Рисунок 26 – Участие в конференции  

 
1 − при нажатии включит Ваш микрофон, 2 – включить вебкамеру.  
По умолчанию обе кнопки выключены. При включении устройств может 

появится вопрос о том, предоставляете ли Вы серверу трансляции доступ к 
Вашим микрофону и камере; нажмите «Allow» (Разрешить). При активации 
камеры на панели «Видео» появится текущее видео с Вашей камеры. Нажмите 
«Начать совместное использование», чтобы начать трасляцию.  
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В случае, если администратор перевёл Вас в группу докладчиков, в окне 
«Совместное использование» (окно 6 на рисунке 19), появится открывающееся 
меню (рисунок 27). Нажав на стрелку, Вы увидите выпадающее меню  
«Совместное использование экрана» Нажмите на «Совместное использование 
экрана» в открывшемся меню и выберите пункт «Рабочий стол». Тем самым Вы 
предоставите участникам конференции возможность видеть всё, что 
происходит на экране Вашего монитора. Вы можете открыть для совместного 
просмотра любой файл, а также ресурс сети Интернет.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 27 – Участие в конференции  
 

«Включить общий доступ к документу» Если Вы хотите показать только 
один документ (в формате ppt, pptx, pdf, jpg, png, swf, flv, mp3, zip), то нажмите 
на «Включить общий доступ к документу» (рисунок 28).  

В открывшемся меню нажмите на кнопку «Обзор моего компьютера …» и 
выберите необходимый файл.  

 

 
Рисунок 28 – Участие в конференции  

 
Для завершения показа рабочего стола или документа нажмите на кнопку 

«Прекратить совместное использование».  
В случае, если организатор запустит модуль «Опрос», участнику будет 

предоставлена возможность ответить на заданный в опросе вопрос 
(рисунок 29).  
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Рисунок 29 – Окно опроса  
 

После завершения мероприятия можно закрыть данную страницу в 
браузере.  

Во время вебинара возможны кратковременные задержки видео и аудио 
сигнала. Дело в том, что трансляция идёт в режиме реального времени с 
задержкой от 0,5 до 2 секунд и кратковременные сбои по каналам Интернета 
могут негативно отражаться на качестве трансляции. Вы можете наблюдать за 
качеством передачи данных с помощью меню внутри сессии видео трансляции 
(справа вверху необходимо нажать «зеленую вкладку») (рисунок 30).  

 

 
 

Рисунок 30 – Окно Справки  
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Заключение  
 

Внедрение системы электронного обучения в образовательный процесс 
республики, реализуемое в рамках реализации Государственной программы 
развития образования в Республике Казахстан на 2011 - 2020 годы, 
способствует повышению качества обучения детей на дому, а в целоми 
конкурентоспособности образования республики, развития человеческого 
капитала за счет доступности образовательных ресурсов, доступности 
взаимодействия детей обучающихся на дому между собой, с детьми, 
посещающими школу, с учителями и др.  

Система электронного обучения имеет в своем составе функционал, 
который необходимо использовать в процессе обучения детей на 
дому: образовательный контент информационной системы в любое время, из 
любой точки нашей республики, вне зависимости от того, в какой местности 
они находятся, использование электронных дневников, в которых учителя 
размещают индивидуальные задания, а ученики могут прослеживать свои 
достижения.  

Актуальным в данном вопросе остается оснащение ученических рабочих 
мест комплектами программно-технических средств, основой которых 
являются программно-аппаратные платформы.  

Все программно-технические комплекты для оборудования рабочих мест 
детей, обучающихся на дому, должны соответствовать общим требованиям в 
части:  

− аппаратной платформы;  
− общесистемного и базового прикладного программного обеспечения;  
− специальных функций, обеспечивающих возможность их эффективного 

использования детьми с ограниченными возможностями.  
А так же необходимо организовать обучение детей обучающихся на дому 

и их родителей (иных законных представителей) пользованию комплектом 
оборудования и использования программного обеспечения.  

Итак, СЭО дает возможность детям обучающимся на дому:  
 получать индивидуальные задания от учителя;  
 посещать, по приглашению вебинары;  
 общаться с одноклассниками вне школы - на форуме или в чате (в том 

числе обсуждать домашние задания, совместное проведение досуга, школьные 
события и др.);  

 знакомиться и заводить новых друзей;  
 публиковать персональную информацию (в том числе, свои фотографии) 

на сайте Системы.  
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Глоссарий  
 

Ребенок (дети) с ограниченными возможностями – ребенок (дети) до 
восемнадцати лет с физическими и (или) психическими недостатками, 
имеющий ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, 
наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями травм, 
подтвержденными в установленном порядке.  

Ребенок-инвалид – лицо в возрасте до восемнадцати лет, имеющее 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и необходимости его 
социальной защиты.  

Ребенок, временно обучаемый на дому – ребенок – не инвалид в возрасте 
до 18 лет, по состоянию здоровья, в течение короткого времени, не имеющий 
возможности посещать школу.  

Специальные образовательные программы – программы, 
предназначенные для обучения детей с ограниченными возможностями.  

Психолого-медико-педагогическая консультация (ПМПК) – 
государственное учреждение, осуществляющее проведение диагностики и 
психолого-медико-педагогического обследования детей с ограниченными 
возможностями в целях установления показаний на социальную и медико-
педагогическую коррекционную поддержку, определения вида и формы 
образования, составления индивидуальной программы реабилитации.  

Задержка психического развития (ЗПР) – временное отставание 
развития психики в целом или ее отдельных функций. Типы ЗПР -
конституционального генеза, психогенного генеза, соматогенного генеза, 
церебрально-органического генеза.  

Модуль «Электронный журнал» – представляет собой инструмент для 
учёта успеваемости и посещаемости учащихся, обеспечивает прозрачность 
системы оценки качества знаний ученика и возможность постоянной 
взаимосвязи с родителями, их информирования о результатах обучения.  

Модуль «Электронный дневник» – инструмент, позволяющий педагогам 
записывать задания по курсу и соответствующие оценки учеников, 
подсчитывать, хранить и сообщать ученикам информацию об оценках по уроку 
в режиме реального времени.  

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – комплекс, включающий в 
себя элементы мультимедийного объяснения материала, интерактивные 
задания для выполнения, виртуальные лаборатории и тестовые вопросы для 
оценки знаний обучающихся.  

Е-Библиотека – компенет СЭО, который содержит цифровые 
образовательные ресурсы, базу нормативных документов, банк контрольно-
измерительных материалов.  
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	Оқушыларға тапсырмаларды беру. «Тапсырмалар» секциясында сабақ барысында оқушыларға берілген тапсырмаларды журналға (жеке немесе барлық оқушыларға) енгізуге болады. Журналға тапсырмаларды енгізу үшін  (6-сурет) батырмасына басу керек.
	Экранда «Тапсырмалар» терезесі пайда болады (7-сурет).
	«Тапсырмалар» терезесінде келесі әрекеттерді орындау керек (7-сурет):
	Выдача заданий учащимся. В секции «Задачи» можно вносить в журнал задания (индивидуальные и для всех учеников), выданные ученикам на уроке. Для внесения задания в Журнал нужно нажать на кнопку  (Рисунок 6). На экране появится окно «Задание» (рисунок 7).

