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Білім алушыларға арналған MOODLE

қашықтықтан білім беру жүйесі



MOODLE  ЖАЙЛЫ АҚПАРАТ

• "MOODLE" СӨЗІ  "MODULAR OBJECT-ORIENTED DYNAMIC 

LEARNING ENVIRONMENT" (МОДУЛЬДІК ОБЪЕКТІГЕ 

БАҒЫТТАЛҒАН ДИНАМИКАЛЫҚ ОҚЫТУ ОРТАСЫ) 

СӨЗДЕРІНІҢ АББРЕВИАТУРАСЫ.

• ҚББЖ MOODLE –ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ 

MOODLE



MOODLE  ЖАЙЛЫ АҚПАРАТ

• ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУ САБАҚТАРЫН «ОNLINE», «OFFLINE»

РЕЖИМІНДЕ ӨТКІЗУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН. «ОNLINE» РЕЖИМІНДЕ

ОҚУ САБАҚТАРЫ НАҚТЫ УАҚЫТ РЕЖИМІНДЕ ОҚУДЫҢ ӨЗАРА

ІС-ӘРЕКЕТ ЕТУ ҮДЕРІСІН ҚАРАСТЫРАДЫ

• ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА MOODLE ЖҮЙЕСІ ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ІРІ 

УНИВЕРСИТЕТТЕРІНІҢ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ.



MOODLE ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ПОРТАЛЫНДАҒЫ 

ЖҰМЫС НЕГІЗДЕРІ

1 Қадам . Браузерде сайт мекенжайын теріңіз

https://moodle.kafu.edu.kz/ және "Кіру"түймесін басыңыз.

http://moodle.tsu.ru/


Немесе Қазақстан-Американдық Еркін университетінің

https://kafu.edu.kz/ сайтына кіріп, қашықтықтан оқыту порталы

түймесін басып өтіге болады.

https://kafu.edu.kz/


2 Қадам . Ашылған бетте ҚАЕУ деканатынан 

алған логин мен құпия сөзді енгізіп, "Кіру" 

түймесін басыңыз"



3 Қадам . Авторизациядан кейін жоғарғы оң жақ бұрышта сіздің атыңыз 

бен тегіңіз пайда болуы керек. Жоғарғы сол жақ бұрышта ашылатын 

мәзірді көре аласыз.



4  Қадам. Ашылған мәзірде "Менің курстарым" 

тармақшасында сіз жазылған электрондық курстарыңыздың 

тізімі көрсетіледі.

Ескерту.Кейде "менің 

курстарым" мәзірінде Барлық 

курстар көрсетілмейді. Мұндай 

жағдайда  жетіспейтін курсты 

мына жерден табуға болады:

1. Кафедралар тізімінен өзіңіздің 

кафедраңызды таңдаңыз.

2. Пән бойынша оқытушының 

тегін анықтаңыз (сабақ кестесін 

қараңыз).

3. Оқытушының атын таңдап, 

сіз ол оқытатын пәндер тізімін 

көресіз, қажет пәнді таңдайсыз.

4. "курсқа жазылу" батырмасын

басасыз



Жеке кабинетте сіз курстарыңызды көре аласыз:



Жеке кабинетте электрондық поштаны нақты етіп өзгерту 

керек: ақпаратты өңдеу сілтемесі арқылы



Жеке кабинетте электрондық поштаны нақты етіп 

өзгерту керек: Ақпаратты өңдеу қойындысы



Керекті курсты таңдау арқылы, Сіз сол курс бетіне өтесіз:



Курс 15 оқу аптасына бөлінеді:



Тапсырма сілтемесін таңдаңыз:



Тапсырма сілтемесін таңдау 



Тапсырмаға жауапты тіркеу батырмасын басу арқылы, 

орындалған тапсырманы тіркеуге болады



Жауапты әртүрлі жолдармен тіркеуге болады:



Форумды пайдаланып, тапсырманы жіберуге болады



Сондай-ақ чат құру арқылы:



Сабақ бейнеконференция режимінде өтуі мүмкін:

Вебинар батырмасын басу 

керек



Сабақ бейнеконференция режимінде өтуі мүмкін:

Сеансқа қосылу 

қойындысын 

таңдаңыз



Бағалау Қойындысы



Бағалау Қойындысы



Мобильді қосымша iOS және Android платформаларында жұмыс

істейтін смартфондарға жүктеуге болады. Іздеу жолағына

Moodle сөзін енгізіңіз. Түпнұсқа қызғылт сары логотипі бар

Moodle үшін ресми қосымшаны таңдаңыз. Қалған қосымшалар

басқа сайттарға арналған. "Орнату" түймесін басып, барлық

қажетті рұқсаттарды қабылдаңыз.

MOODLE мобильді нұсқасы:



Мобильді бағдарламаны қосыңыз және MOODLE

қашықтықтан білім беру жүйесінің адресін енгізіңіз! 

https://moodle.kafu.edu.kz/

MOODLE мобильді нұсқасы:

https://moodle.kafu.edu.kz/


