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Терминдер мен анықтамалар 

Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(модульдік объектілі-бағытталған динамикалық оқыту ортасы) 

аббревиатурасы. Moodle - бұл ашық бастапқы коды бар оқытуды басқару 

жүйесі (open source жүйесі), ең алдымен оқытушы мен білім алушылар 

арасындағы тиімді өзара іс-қимылды ұйымдастыруға бағытталған дәстүрлі 

қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру, сондай-ақ күндізгі оқытуды қолдау 

үшін де қолайлы оқыту жүйесі. 

 

1. LMS Moodle және қосымшаның негізгі мүмкіндіктері 

 

LMS Moodle оқу курстарына курстың теориялық негізін құру үшін 

қолданылатын ақпараттық материалдар жиынтығы (мәтіндік құжаттар, 

презентациялар, Web–беттерге сілтемелер, мультимедиялық материалдар), 

білімді бақылауға арналған материалдар (әдетте, автоматтандырылған тесттер 

немесе тапсырмалар), сондай-ақ оқытушымен қарым-қатынас және қарым-

қатынас жасауға арналған материалдар (форумдар, чаттар, хабарламалармен 

алмасу және т.б.) кіреді. 

Moodle сүйемелдеу жүйесінде білім алушыларға электронды түрде 

пәннің оқу-әдістемелік материалдары қол жетімді: 

- пәннің жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус); 

- дәріс сабақтарының тезистері, семинар сабақтарының жоспарлары, 

зертханалық практикумдар, СӨЖ және СОӨЖ тапсырмалары бар оқу-

әдістемелік материалдар; 

- мультимедиялық презентациялар; 

- электронды оқу басылымдары; 

- тақырыптар бойынша дайын электрондық контентке сілтемелер (егер 

бар болса); 

- ұсынылған әдебиеттерге сілтеме; 

- пәндер бойынша тапсырмаларды тапсыру кестесі; 

Бұдан әрі оқу процесіне қатысушыларға Moodle платформасының 

ресурстарын пайдалану бойынша толық нұсқаулық берілген. 

 

Жүйеге кіру. 

Astana IT University қашықтықтан оқыту сайтына кіру 

http://moodle.astanait.edu.kz/ мына сілтеме бойынша жүзеге асырылады:  

 

http://moodle.astanait.edu.kz/
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Басты бет Сайт суретінде көрсетілген:

 

         Жүйеге кіру үшін беттің жоғарғы оң жақ бұрышында орналасқан 

"жүйеге кіру" (Log in) батырмасын басу арқылы авторизациялану қажет. 

Бұдан әрі әрбір студент үшін платформа әкімгері жасайтын пайдаланушының 

атын көрсету қажет:

 

         Нәтижесінде университеттің жалпы хабарландырулары, интерфейс тілін 

таңдау мүмкіндігі және оқу үшін қол жетімді курстар тізімі (my courses 

курстары бойынша мәлімет – беттің оң жағындағы) қамтылған жеке бет 

ашылады. 
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       Курстың мазмұнына көшуді оның атауын қамтитын сілтеме бойынша 

басу арқылы жүзеге асырылады. Содан кейін таңдалған курс беті және 

курсқа бекітілген оқытушы ашылады. Бұл бетте оқытушының белгілі бір 

курс үшін хабарландырулары, курстың силлабусы, студенттердің сабаққа 

қатысуын көру мүмкіндігі және белгілі бір курс үшін басқа да маңызды 

ақпараттар орналастырылған.

 

Әрбір оқу курсы бөлімдер немесе тақырыптар бойынша құрылымдалған 

(курс апта бойынша құрылымдалған – барлығы 10 оқу аптасы (триместрлер). 

Әрбір бөлімде, зерттеу үшін теориялық материалдар, қосымша материалдар, 
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сондай-ақ білімді бақылау үшін материалдар бар. Оқу курсын ашқаннан 

кейін сізге келесі операциялар қолжетімді болады: 

       Оқытушы курс / топ үшін орналастырған оқу материалдары. Бұл 

жүктелетін файлдар, аудио және бейне презентациялар, веб-беттерге 

сілтемелер немесе жай мәтін болуы мүмкін; оқу материалының әрбір түріне 

өз суреті сәйкес келеді; 

      1. Оқытушы жоспарлаған және белгілі бір мерзімде орындау қажет іс – 

әрекеттер-тапсырмалар әрбір тапсырма түріне өз атауы сәйкес келеді; 

      2. Курстағы "алдағы оқиғалар" - бұл жерде дәріс, сондай-ақ оқытушы 

жоспарлаған, жақын арада орын алуы тиіс әрекеттер де көрінуі мүмкін. 

 

2. Moodle командаларымен Интеграция жасау 
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         ПОҚ-ның өз бетінде ұсынылған сайттарға сілтемелер жасауға 

мүмкіндігі бар, мысалы, Microsoft Teams үшін.

 

         Сілтеме іске қосылған кезде, Microsoft Stream платформасының беті 

ашылады, онда оқытушы сабақта жазылған Microsoft Teams-пен бейне-

дәрісін қояды.

 

         Студенттер "Жүктеу" батырмасын басу арқылы дәрістерді жүктей 

алады, сондай-ақ қажет болған жағдайда оларды қажетті папкада сақтай 
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алады.

 

       ПОҚ белгілі бір курс бетінде бейне-лекциялар немесе қосымша бейне 

материалдарды орналастыра алады. Порталдан бейне пайдалану мүмкіндігін 

атап өту маңызды Youtube.com. Интеграция Youtube.com 2. Осы жұмыс 

сағаты 1 тәулікте екі мезгілге бөлінуге мүмкін бе? Youtube.com немесе бейне 

материалды жүктеу.
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    ПОҚ бетінде студенттердің тапсырмаларды орындау нәтижесін көруге 

болады, соның ішінде тапсырманың өзі (Assignment 1.docx) және орындалған 

жұмыстардың саны.

 

        Егер тапсырма көп жауаптары бар автоматты тест болса, онда студент 

осы тестке кіріп, қандай сұрақтарда қателіктер жібергенін көре алады:

 

3. Moodle-да бағаларды қою 
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        Бағалар қойылғаннан кейін, бетте осы курстың барлық студенттерінің 

бағалары пайда болады.

 

       Студенттердің барлық бағалар бойынша жиынтық кестені көруге 

мүмкіндігі бар, ол үшін сол жақ жоғарғы бұрышта (университет логотипінің 

жанында) мәзірді ашу және "бағалар" (Grades) таңдау қажет, бұл жағдайда 

курс бойынша барлық бағалар бойынша жиынтық көрсетіледі, сабаққа 

қатысу пайызы, төменде көрсетілгендей:
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        Қосымша, ПОҚ төменде көрсетілгендей студенттер арасында сауалнама 

арқылы сабақ сапасына талдау жасай алады:

 

 

Сұрақтар туындаған жағдайда, әрқашан http://helpdesk@astanait/edu/kz / 

қолдау қызметіне хабарласыңыз. 

http://helpdesk@astanait/edu/kz%20/

