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"Академиялық саясатқа толықтырулар енгізу туралы"

Қашықтықтан білім беруге өтуге байланысты және университет Сенатының шешіміне 
сәйкес, 28.08.19жылғы № 195 бұйрықпен бекітілген Қаз¥МУ-дың Академиялық саясатының 
тармақтарына келесі редакциядағы толықтыруларды енгізуді БҮЙЫРАМЫН:

6.2 «Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану»
Қаз¥МУ-дың негізгі білім беру платформалары «Sirius» автоматтандырылған ақпараттық 

жүйесі жэне dis.kaznmu.kz Moodle жүйесі болып табылады.
«Сириус» ААЖ - бұл студенттің пәндерге тіркелуге, жеке оқу жоспарын, электронды 

журналды, пәндер бойынша силлабустарды, транскриптті, университет алдындағы каржылық 
міндеттемелерді қарауға мүмкіндік беретін платформа.
Moodle KazNMU - бұл қашықтықтан оқытуға арналған білім беру платформасы, онда білім алушы 
сабақ кестесіне сәйкес тапсырмалар алады, оқытушымен хат алмасады, аяқталған жұмыстарды 
тапсырады жэне т.б.

Сонымен қатар, қашықтықтан оқыту кезінде мұғалімдер Classroom, ZOOM, Microsoft Teams, 
Hangouts, Skype жэне т.б. платформаларда сабақ жүргізе алады.
Міндетті түрде қажет:

• - қашықтықтан оқыту форматында онлайн сессия өткізген кезде сабаққа қатысуды оқытушы 
эр білім алушының аккаунтының бейне ағынының негізінде, сонымен катар пайдаланылған 
платформа мен қызмет түріне қарамастан (LMS Moodle, ZOOM, Google Classroom Ms teams) 
онлайн сессияға қатысушылардың әрекеттері туралы деректерді (журналдарды) ескереді. 
Қолданып жатқан платформа немесе сервис құралдары арқылы білім алушымен үнемі визуалды 
байланыс болмаған жағдайда, оқытушы білім алушыны себепсіз сабаққа қатыспады деп 
белгілейді.

Егер бейне ағынының таралуын қиындататын техникалық қиындықтар болса, білім 
алушының сабаққа нақты қатысқанын растау мұғалімге тапсырылады (кезеңдік дауыстык 
сауалнама, қатысуға арналған мазмұнды жауап-алу және т.б.).

- Университеттің оқытушылары мен студенттері қашықтықтан оқыту немесе жүмыс түрінде 
онлайн сессия (бейнетрансляция) өткізгенде визуалды жэне сөйлеу этикетін сақтауға міндетті, атап 
айтқанда: ұқыпты келбетке сай болу, дененің ашық бөліктерін, эдепсіз, арандатушы немесе 
Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын бұзатын кескіндерді көрсетуге жол бермеуге, 
оның ішінде киімде жэне фонда, осы курс білім алушысы болып табылмайтын адамдарды эфирге 
тартпауға, үй жануарларын көрсетпеуге, аландатуға немесе сабақтың не басқа академиялық 
оқиғаның қалыпты барысын бүзуға экелетін басқа әрекеттер жасамауға міндетті.

Білім алушы көрсетілген талаптарды бұзған жағдайда, оқытушы немесе академиялық 
экімшілік өкілеттігі бар кез келген адам білім алушының осы сабакка/шараға кіруін тоқтатып 
немесе қолжетімділігін бұғаттап, сабаққа дәлелді себепсіз қатыспау фактісін тіркеу қажет.
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Осы көрсетілген ережелерді бұзу сипатына байланысты университет әкімшілігі, окытушылар 
мен білім алушылар құқық бұзушыны тәртіптік жауапкершілікке тарту үшін мектеп / факультеттін 
тиісті деканына жүгінуге қүқылы.

Издатель ЭЦП - ¥ЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST),
БАЙЛЬДИНОВА КЛАРА ЖЕНИСОВНА, IIN680818400073,
\ИС.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ КДЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТЕ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ 
ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ, BIN181240006407

https://kaznmu.isirius.kz/check/af83b9564:QyCsG4XWlTfNof8K7uKsawc__wXY
Электрондық қүжатты тексеру үшін: https://kaznmu.isirius.kz/check/ мекен-жайына өтіп, қажетті жолдарды 
толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңіз немесе QR код арқылы 
оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес, қағаз құжатпен тең 
дәрежелі болып табылады.

https://kaznmu.isirius.kz/check/af83b9564:QyCsG4XWlTfNof8K7uKsawc__wXY
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"О внесений дополнений в Академическую политику"

В связи с переходом на дистанционное обучение, а также в соответсвии решением Сената 
Университета от 16.03.2020г. №4 ПРИКАЗЫВАЮ:

внести дополнения в пункт 6.2 «Применение дистанционных образовательных технологий» 
Академической политики КазНМУ, утвержденной приказом №195 от 28.08.2019 г. в следующей 
редакции:

В КазНМУ основными образовательными платформами являются автоматизированная 
информационная система «Сириус» и система Moodle dis.kaznmu.kz.

АИС «Сириус» -  платформа, посредством которой обучающийся регистрируется на 
дисциплины, просматривает индивидуальный учебный план, электронный журнал, силлабусы по 
дисциплинам, транскрипт, финансовые обязательства перед Университетом.

Moodle КазНМУ -  это образовательная платформа для дистанционного образования, где 
обучающийся по расписанию занятий получает задания, ведет переписку с преподавателем, сдает 
выполненные работы и т.д.

Кроме того, при дистанционном обучении преподаватели могут проводить занятия на других 
платформах, как Classroom, ZOOM, Microsoft Teams, Hangouts, Skype и др.

Требуется в обязательном порядке:
» - при проведении онлайн-сессии в формате дистанционного обучения посещаемость

учитывается преподавателем на основании видеотрансляции потока с аккаунта каждого из 
обучающихся, а также по данным (логам) о действиях участников онлайн-сессии вне зависимости 
от используемой платформы и сервиса (LMS Moodle, ZOOM , Google classroom Ms teams). При 
отсутствии постоянного визуального контакта с обучающимся средствами используемой 
платформы или сервиса преподаватель фиксирует пропуск занятия обучающимся по 
неуважительной причине.

В случае наличия технических проблем, лишающих возможности транслировать видеопоток, 
подтверждение фактического участия обучающегося в занятии возлагается на преподавателя 
(периодический голосовой опрос, контентный опрос на вовлечение и т.п.).

- преподаватели и обучающиеся Университета при проведении онлайн-сессии (трансляции 
видеопотока) в формате дистанционного обучения или работы обязаны соблюдать визуальный и 
речевой этикет, а именно: соблюдать требования к опрятному внешнему виду, не допускать 
демонстрации открытых частей тела, нецензурных, провокационных или нарушающих нормы 
законодательства Республики Казахстан изображений, в том числе на одежде и фоне, не вовлекать 
в трансляцию лиц, не являющихся обучающимися по данному курсу, не демонстрировать 
домашних животных, не совершать любых иных действий, которые могут повлечь отвлечение 
внимания или нарушение нормального хода занятия либо иного мероприятия академического 
характера.
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В случае нарушения обучающимся указанных требований, преподаватель или любое иное 
лицо, обладающее академическими административными полномочиями, должны прекратить либо 
заблокировать доступ обучающегося к данному занятию/мероприятию и зафиксировать факт 
пропуска занятия без уважительной причины.

В зависимости от характера нарушений указанных правил, администрация университета, 
преподаватели и обучающиеся вправе обратиться в соответствующий деканат школы/факультета с 
целью привлечения нарушителя к дисциплинарной ответственности.

Издатель ЭЦП - ҮЛТТЫҚ КУ ЭЛ АН ДЫРУ ШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST),
БАЙЛЬДИНОВА КЛАРА ЖЕНИСОВНА, IIN680818400073,
У'С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТЕ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ 
ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ, BIN 181240006407

https://kaznmu.isirius.kz/check/af83b9564:QyCsG4XWlTfNof8K7uKsawc_wXY
Для проверки электронного документа перейдите по адресу: https://kaznmu.isirius.kz/check/ и заполните 
необходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдите по короткой ссылке или считайте QR 
код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
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