
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

161200, Қазақстан Республикасы, 

Түркістан қаласы, 

Б. Саттарханов даңғылы, 29, 

www.ayu.edu.kz 

Қашықтықтан оқыту 

 

6В011 Педагогика және психология 
6В012 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 
6В013 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 
6В014 Бастапқы әскери дайындық 
 Музыкалық білім 
 Бейнелеу өнері және сызу 
 Денешынықтыру және спорт 
 Кәсіптік оқыту 
6В015 Математика 
 Физика 
 Информатика 
 Химия 
 Биология 
 География 
6В016 Тарих 
6В017 Қазақ тілі мен әдебиеті 
 Орыс тілі мен әдебиеті 
6В022 Философия 
 Археология және этнология 
 Теология 
 Дінтану 
 Тарих 
6В031 Халықаралық қатынастар 
 Әлеуметтану 
6В032 Журналистика 
6В041 Экономика 
 Менеджмент 
 Есеп және аудит 
 Қаржы 
 Мемлекеттік және жергілікті басқару 
6В042 Құқықтану 
6В051 Биология 
6В052 Экология 
6В053 Физика 
6В054 Математика 
6В061 Информатика 
 Автоматтандыру және басқару 
 Ақпараттық жүйелер 

 Есептеу техникасы және бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

6В111 Туризм 
6В112 Тіршілік қауіпсіздіігі және қоршаған ортаны қорғау 

Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ-де қашықтықтан 

оқытылатын мамандықтар тізімі 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік 

университеті 

Заманауи технологиялар ғасырындағы 

сапалы білім алу кезеңі 

    Біздің мақсатымыз—Сіздер үшін толыққанды білімді 

тәулік уақытына, тұрақ орнына тәуелсіз жасау және 

жоғары білімді қолжетімді ету.  

Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ-де қашықтықтан 

оқытылатын мамандықтар тізімі 

7М022 Дінтану 
7М041 Мемлекеттік қызмет менеджменті 

Мемлекеттік және жергілікті басқару 
Туризм менеджменті 
Кәсіпорын экономикасы 
Білім беру саласындағы менеджмент 

7М042 Құқықтану 
Кәсіпкерлік құқық 

7М061 Компьютерлік инженерия 
7М101 Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент 



Қашықтықтан оқыту мынадай жетістіктерге 
ие:  
 
 Икемділік (оқытудың уақыты, орны, 

көлемі және қимылы бойынша);  
 Жеке оқу жоспарын қолдану мүмкіндігі; 
 Оқу ақпаратына қол жеткізу, оны жедел 

жаңарту;  
 Экономикалық (оқу алаңы, транспорты, 

техникалық құралдардың шығынын 
қысқарту есебінен); 

 Жаңа технологияларды қолдану;  
 Оқып үйренушілердің әлеуметтік 

құқығының теңдігі (олардың тұратын 
жерлері мен денсаулық жағдайына 
қарамастан); 

 Барлық елдегі ақпараттық—оқыту 
ресурстарының шығысы мен кірісі; 

 Материалдарды көбейту мәселелерінің 
жоқтығы, оларды тарату ыңғайлығы; 

 Оқып үйренушілердің өз-өзіне бақылау 
жасауын қамтамасыз ету. 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде қашықтықтан оқыту 

 Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінде 

қашықтықтан оқыту технологиялары білім 

алушы студенттердің, денсаулығы шектеулі 

тұлғалардың және шет елдерге ғылыми іс-

сапарлармен шыққан студенттердің оқу 

үдерісінде қолданылады.  

 Қашықтықтан білім беру 

бағдарламаларына жоғары білім негізінде 

(оқу мерзімі—2 жыл) және кәсіби орта білім 

негізінде (оқу мерзімі—3 жыл) талапкерлер 

оқуға қабылданады. 

Толыққанды оқу үдерісіне керектілері: 

·   Дербес компьютердiң бар болуы немесе 
дербес компьютерге үздiксiз қол жеткiзу 
мүмкiндiгі; 
· Мультимедиа жабдықтардың бар болуы: веб

-камера, микрофон және компьютерге 

қосылған дыбыстық жүйелерi; 

·   512кб/с кем емес жылдамдықта ғаламтор 
желiсіне қол жеткiзу; 
·  Электронды поштамен және электронды 
құжаттарды жасау, редакциялау үшiн кеңсе 
бағдарламаларымен жұмыс дағдысы. 

 Оқу үдерісі 

Қашықтықтан оқыту жылына 2 оқу семестрiн 

құрайды. Теориялық оқыту кезеңінде студент 

жеке оқу  жоспарына сай пәндерін 

қашықтықтан оқыту жүйесi арқылы оқиды. 

Қашықтықтан оқыту жүйесінде барлық оқу 

материалдары (дәрiстер конспектілері, 

видеолекциялар), тапсырмалар (тесттер, 

жазбаша тапсырмалар, ұжымдық 

талқылаулар) берілген және оқытушымен  

online (чат, аудио - конференция бейне), 

offline (хат алысу, пiкiрталас форум) негізінде 

кеңес алу жүзеге асырылған.  

 

                                                                                               

 


