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Киришүү 

Жаңы маалыматтык технологиялардын өнүгүүсү бүгүнкү билим берүү 

системасынын негизги артыкчылыктарынын бири болгон – аралыктан окутуу, же болбосо 

дистанттык окутууну ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүп койду.  Интернеттин эбегейсиз 

мүмкүнчүлүктөрү, окутуучу кайсы жерде болбосун аны менен түз байланышып, маалымат 

алууну камсыздайт. Аны менен бирге эле тез ылдамдыктагы интернет билим берүүдө “он-

лайн” семинар, вебинарларды колдонууну жолго салды. Дистанттык окутуу – окуу 

процессин уюштуруунун жаңыча формасы, ал студентти (окуучуну) өнүккөн маалымат 

ресурстарынын жардамында өз алдынча окутуу принцибине негизделген. 

Дистанттык окутуу анын субъектиси педагогдон, окуу каражаттарынан же билим 

берүү ресурстарынан  обочо тургандыгы менен мүнөздөлөт. Дистанттык окутуунун 

өнүгүшү менен ЮНЕСКО тарабынан жарыяланып, XXI кылымдагы билим берүүнүн 

жетектөөчү болуп саналган  «билим бардыгы үчүн» жана «өмүр бою билим алуу» 

принцибин ишке ашыруу үчүн толук ченемде шарт түзүлүп жатат.   

    Бүгүнкү күндө дистантты окутуу менен катар электрондук окутуу жөнүндө сөз 

кылышууда. Ал дистанттык окутууну өнүктүрүүдөгү логикалык этап катары пайда болуп, 

технологиялар жаатында ылдам прогресс менен инновациялардын натыйжасы катары 

эсептелет, буга ылайык билим берүү процесси коррекцияланууга тийиш. Электрондук 

окутуу, эреже катары, Интернет аркылуу уюштурулган электрондук каражаттардын 

негизиндеги даярдоо программаларын, окутууну же билим берүүнү түшүндүрөт.  

     Электрондук окутуу заманбап компьютердик жана коммуникациялык 

технологияларды пайдаланууга негизделген. Бул деген лекциялар менен көнүгүүлөр 

Интернетте,  CD- же DVD-дисктерде болорун, ошондой эле окутуучудан Интернет 

аркылуу  консультация алууну, процесске катышуучулар өз ара электрондук почта 

аркылуу маалымат алмашуусун, интернет-форумдарды, онлайн-тестирлөөнү, 

видеоконференцияларды ж.б. өткөрүүнү билдирет. 

    Азыркы билим берүү системасына, анын ичинде жогорку мектепке коюлуучу 

талаптардын өсүп жатышы, окуу процессине заманбап информациялык технологияларды 

кийирүү боюнча түрдүү ЖОЖдордун тажрыйбасы Ош мамлекеттик университетинде 

Дистанттык окутуунун Концепциясынын максаты менен мазмунун аныктоого мүмкүндүк 

берди. 

Концепцияны түзүүнүн максаты – окуу процессин мындан ары 

интенсификациялоо боюнча ЖОЖдун ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттарын 

жакынкы перспективага карай аныктоо, анын сапатын, баарыдан мурда, заманбап  

компьютердик жана коммуникациялык технологияларды студенттерди окутуунун бардык 

формаларында салттуу окутуу системасы менен бирдикте активдүү кийирүүнүн эсебинен 

жогорулатуу. 

Дистанттык окутуунун (ДО) Концецпциясынын мазмуну – ДО түшүнүгүнүн 

маңызын, максатын, ДОнун белгилүү мүнөздөрүн, негизги нормативдүү-укуктук 

актыларды, ДО билим берүү технологияларын, ДО системасынын структурасын, ошондой 

эле университетте реалдуу жүрүп жаткан окуу процессине ДОну кийирүүнүн 

артыкчылыктуу багыттары менен этаптарын жана изилдөөчүлүк, билим берүүчүлүк, 

методикалык, финансы-экономикалык, техникалык жана технологиялык мүнөздөгү 

негизги иш-чараларды аныктоочу негизги жоболордун тизмеги. 

Концепциянын нормативдик базасы. КРнын «Билим берүү жөнүндө» мыйзамы 

(30.04.2003 № 92); КРнын Жогорку кесиптик билим берүү уюму  жөнүндө (акыркы 



өзгөртүүлөр 11.04. 2016); Аралыктан билим берүү технологиясын колдонууну жөнгө 

салуучу ченемдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн Токтому (КР Өкмөтүнүн 11.04. 2018 № 197, 11.06. 2018 №279 токтомдорунун 

редакцияларына ылайык)  

 

 

1.НЕГИЗГИ ЖОБОЛОР 

1.1. Дистанттык окутуу түшүнүгү 

Дистанттык окутуу - салттуу жана жаңы информациялык, телекоммуникациялык 

билим берүү технологияларын биргеликте пайдалануу аркылуу адистешкен 

информациялык-билим берүү чөйрөсүнүн жардамында окуп жаткандар менен окутуп 

жаткандардын кайсыл жерде тургандыгына карабастан студенттерди билимдер, 

көндүмдөр, билгичтиктер менен куралдантуучу максатка умтулган, системалуу түрдө 

уюштурулган процесс болуп саналат. 

ДО максаты – студенттерге негизги (базалык) жана (же) кошумча кесиптик 

жогорку билим берүү программаларын педагогикалык жактан уюшулган информациялык 

технологиялардын негизинде алардын жашап турган жеринде түздөн түз өздөштүрүүсүнө 

мүмкүнчүлүк түзүү. 

Дистанттык окутуу университеттеги реалдуу окутуу процессине (күндүзгү, 

сырттан, кечки)  табигый түрдө интеграцияланып, аны мобилдүү билим берүү чөйрөсүнүн 

эсебинен өркүндөтөт жана өнүктүрөт, билим алуунун сапатын сактоо менен анын  

жеткиликтүү болуусунун принципиалдуу түрдөгү жаңы деңгээлин, калктын калың 

катмары үчүн бирдей билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн  камсыздайт. 

Дистанттык окутууда билим берүү процессинин негизин студенттин максат 

багыттуу жана көзөмөлдөнүүчү интенсивадүү өз алдынча иши түзөт, студент жекече окуу 

планы менен, окутуунун атайын каражаттарынын комплектисин жана окутуучу менен 

макулдашылган телефон аркылуу, электрондук же кадимки почта аркылуу, социалдык 

тармактар жана мессенджерлер аркылуу, ошондой эле өзүнө жолугуп байланышуу 

мүмкүнчүлүгүн алып, өзүнө ыңгайлуу болгон жерде окуй алат. 

ДОнун өзгөчөлүктөрү 

ДОнун белгилери: ийкемдүүлүк, модулдуулук, параллелдүүлүк, камтуу, 

үнөмдүүлүк, технологиялуулук, социалдык тең укуктуулук. 

Ошентип, дистанттык окутууну окутуунун салттуу системасынан айырмалап 

турган мүнөздүү өзгөчөлүктөрү болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

 «Окутуунун ийкемдүүлүгү». Студенттер өзү үчүн ыңгайлуу мезгилде, ыңгайлуу 

жерде жана ыңгайлуу темпте окушат. Ар бири жеке өзүнө дисциплина курсун 

өздөштүрүп, керектүү билим алуу үчүн канча зарыл болсо, ошончо окуйт; 

 «Модулдуулук». Дистанттык окутуунун негизинде модулдук принцип жатат, ал 

тигил же бул дисциплинаны блоктор (модулдар) боюнча окуп-үйрөнүүгө мүмкүндүк 

берет; 

 «Параллелдүүлүк». Окутуу негизги кесиптик ишмердүүлүгүн окуу менен 

биргеликте жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. 

 «Узак аралык аракети». Студенттин турган жеринен билим берүү мекемесине 

чейинки аралык натыйжалуу билим берүү процесси үчүн тоскооолдук боло албайт. 

 «Асинхрондуулук». Окутуу процессинде студент менен окутуучу ар бири үчүн 

ыңгайлуу болгон расписание менен иштешет деген фактыны түшүндүрөт. 



 «Камтуу». Студенттердин саны критерийлик параметр болуп эсептелбейт. 

1.2. Дистанттык билим берүүнүн студенттер үчүн артыкчылыктары   

Дистанттык окутуу салттуу окутуу системасына салыштырмалуу студенттер үчүн 

айкын артыкчылыктарга ээ. Мындай артыкчылыктар катары төмөндөгүлөр саналат: 

- окууну каалагандардын салыштырмалуу көпчүлүгү үчүн  тандалган ЖОЖдун 

жайгашкан жери алардын жашаган жеринен  бир топ алыс болгондугуна карабастан 

билим алуунун жеткиликтүүлүгү; 

- окуу планандагы дисциплиналар боюнча тыкыр кесиптик даярдыкты ишке 

ашыруудан улам салыштырмалуу жогорку сапаттагы билим алуу. Бул 

автоматташтырылган окутуу жана тестирлөө системаларын, тест суроолору коштогон 

адистешкен окуу-методикалык колдонмолорду пайдалануунун, окуу процессин 

методикалык жактан камсыздоону ыкчам жаңыртып туруунун эсебинен жетишилет; 

- окуу жайын, окутуу убактысын жана ордун тандоодогу жетишерлик 

ийкемдүүлүк; 

- унаа чыгымдарын үнөмдөө; 

- бир эле убакта бир нече билим берүү мекемелеринде окууга реалдуу 

мүмкүнчүлүк; 

- сынактарды, курстук жана башка иштердин түрлөрүн алдын ала аныкталган 

графикке байланбастан, даярдыгына жараша тапшыруу; 

- студенттердин окутуучулар менен болгон ыкчам байланышынын электрондук 

почтаны, аудио-жана видеоконференцияларды пайдалануунун эсебинен олуттуу 

кеңейиши; 

- бүтүндөй блим берүү процессин этаптарга (модулдарга) бөлүү, буга боло ар бир 

этаптагы окутуу тиешелүү сертификат берүү менен аякташы мүмкүн. 

Саналып өтүлгөн артыкчылыктар конкреттүү шарттарда түрдүүчө жүз бериши 

мүмкүн. 

 

1.3. Дистанттык билим берүүнүн ЖОЖ үчүн артыкчылыктары.   

Дистанттык окутуу  университет үчүн пайдалуу артыкчылыктарга ээ: 

- окуу процессине заманбап информациялык технологияларды сырттан окуу гана 

эмес, күндүзгү, күндүзгү-сырткы формалары жана экстернат боюнча да активдүү иштеп 

чыгып кийирүүнүн эсебинен билим берүү процессинин сапатын жогорулатуу; 

- студенттер контингентинин олуттуу түрдө көбөйүшү; 

- аудиториялык фонддун олуттуу түрдө бошотулушу эксплуатациялык 

чыгымдарды үнөмдөөгө алып келет; 

ДОну практикага кийирүү билим берүүнү информатизациялоо маселесин чечүүнү 

бир топ алга жылдырууга мүмкүндүк берет, бул болсо өз артынан төмөнкүлөрдү алып 

келет: 

- кафедралардагы окуу-методикалык иштерди олуттуу активдештирүү жана 

белгилүү бир ченемде кайра түзүү, оку процессине информациялык технологияларды 

кийирүү; 

- билим берүүнү бардык деңгээлдеринде жана окутуунун бардык формаларында 

информациялык технологияларга болгон тең укуктуу жеткиликтүүлүк; 

- окутуучуга коюлуучу талаптардын өсүшү жана анын окуу процессиндеги 

ролунун өзгөрүшү. ДО таанып-билүү процессин координациялоого, өзү окуткан курсту, 

чыгармачылык активдүүлүгүн жана квалификациясын жаңыдан кийирилүүчү 



инновацияларга, студенттерди окутуудагы өз алдынча иштөөнүн ролун жогорулатууга 

ылайык такай өркүндөтүп турууга тийиш болгон окутуучунун  ролун кеңейтет жана 

жаңылайт; 

- студенттин инсандык ролунун, жекече өзгөчөлүктөрүнүн өсүшү, анын 

чыгармачылык жана интеллектуалдык потенциалын өзүн өзү уюштуруусунун, 

компьютердик техника менен өз ара аракеттешүүсүнүн жана өз алдынча жоопкерчиликтүү 

чечим кабыл алуу билгичтигинин эсебинен   жогорулатуу; 

- жеткиликтүү информациялык ресурстардын көлөмүнүн кескин көбөйүшү. 

 

1.5. ДО системасын түзүүдөгү проблемалар 
 

Бирок ЖОЖдо дистанттык окутуунун жайылтылган системасын түзүүнүн айкын 

көрүнүп турган артыкчылыктары, оң мотивациялары жана  келечеги менен катар ДОну 

кийирүү экономикалык проблемалар менен  коштолот.  

Бул өтө олуттуу старттык салым кийирүү зарылдыгы менен шартталган. Ири 

финансылык чыгымдар, баарыдан мурда, дистанттык окутуу курстарын иштеп чыгуу, 

тираждоо жана аларды коштоо менен; программалык камсыздоону иштеп чыгуу, анын 

ичинде атайын корпорациялык информациялык системаны, электрондук китепкананы 

жана бүтүндөй информациялык билим берүү чөйрөсүн  түзүү менен байланышкан.  

Дагы бир башка проблема болуп ЖОЖду заманбап компьютердик техника, 

Тармакка чыгуу каражаттары менен кошумча камсыздоо, байланышты  камсыздоо, башка 

материалдык-техникалык ресурстар менен жабдуу эсептелет. 

Дистанттык билим берүү технологияларын ийгиликтүү кийирүү үчүн негизги 

болуп адам фактору эсептелет. Бул маселени жогору квалификациялуу профессордук-

окутуучулар курамына таянып гана натыйжалуу чечүүгө болот. ЖОЖдогу жагымдуу 

социалдык чөйрө, ДОну ЖОЖдун реалдуу практикасына кийирүүнүн зарылдыгын, 

педагогикалык технологиялардын маңызын жана негизги багыттарын билим берүү 

процессинин бардык катышуучулары бирдиктүү түшүнүүсү керек. Ушуга байланыштуу 

окутуучулардын ДО проблемасына болгон жогору мотивациялуу, оң, жеке материалдык 

кызыкчылыктарын эсепке алган мамилеси зор мааниге ээ болот. 

Ошондуктан алдыда чечүүнү талап кылып турган эң маанилүү проблемалардын 

бири – профессордук-окутуучулар курамын дистанттык окутуу технологияларын 

практика жүзүндө колдонууда жана, айрыкча, дистанттык окутуунун көп деңгээлдүү 

системасын түзүү мезгилинде, окуу программаларын, колдономолорун, окуу-методикалык 

комплекстерди, тармаккык    технологияларды, үйрөтүүчү программаларды ж.б. иштеп 

чыгууда экономикалык жактан колдоонун натыйжалуу системасын иштеп чыгуу 

зарылдыгы.  

ДО системасын түзүү университетте белгилүү бир кадрдык, технологиялык жана 

техникалык деңгээл болгондо гана мүмкүн болот. ДО системасын түзүү сапаттуу салттуу 

билим берүүгө олуттуу түрдө таянуусуз жүрүп жаткан окуу процессине дистанттык 

технологияларды кийирүүдөн күтүлүүчү натыйжаны бербейт.   

 

1.6. ДО системасына коюлуучу талаптар 
 

Университеттеги ДО системасы төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш: 

- бардык багыттар: территориялык, предметтик-билим берүүчүлүк, технологиялык, 

техникалык – багыттар боюнча өнүккөндүк; 



- пайдалануу жөнөкөйлүгү, б.а. система окутуу процессинин катышуучуларынан 

спецификалуу, татаал кесиптик компьютердик-технологиялык билимдер менен 

билгичтиктерди талап кылбоого тийиш; 

- жеткиликтүүлүк, б.а., система салттуу окутуу системасына салыштырмалуу 

жогорулатылган эмес, калктын реалдуу төлөө мүмкүнчүлүгүнө багытталууга тийиш; 

- окутуу процессинин интерактивдүүлүгү, б.а. окутуучулар жана кесиптештери 

менен карым-катышта болуу мүмкүнчүлүгү; 

- дидактикалык натыйжалуулук; 

- бирдиктүү окуу-методикалык базанын негизинде ар кандай категориядагы 

студенттер үчүн окуу циклынын ийкем түзүлүшүн камсыздоочу окуу  процессин түзүүнүн 

модулдуулугу. 

Түзүлүп жаткан ДО системасынын стратегиялык багыты болуп окутуу процессин 

жекелештирүү эсептелет, буга окутуу процессин студенттин моделине программалык 

деңгээлде максималдуу түрдө адаптациялоо аркылуу жетишүүгө болот. 

 

2. ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН НЕГИЗГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

Дистанттык окутуу билим берүү технологияларынын, салттуу жана жаңы 

маалыматтык технологиялардын, эң ириде интернет  технологиялардын айкашы менен 

ишке ашат. 

Негизги дистанттык билим берүү технологиялары, булар: Кейс-технология, 

интернет-технология жана телекоммуникациялык технологиялар.  

Андан сырткары, функционалдык өңүттөн, дистанттык окутуу технологияларын 

окутуучу менен студенттин өз ара аракеттешүү активдүүлүгүнүн даражасы боюнча эки 

чоң топко бөлүгө болот: интерактивдүү жана интерактивдүү эмес. Активдүүлүктүн 

деңгээли канчалык жогору болсо, окутуу процесси ошончолук натыйжалуу болот. 

Кейс-технология (портфелдик технология) – мультимедиялык окуу-методикалык 

материалдардын (кагаздагы, электрондук жана башка сактоочу каражаттардагы) 

топтомдорун комплектациялоого жана студенттерге өз алдынча окуу үчүн жөнөтүүгө 

негизделген технология. 

Бул технологияда окуу-методикалык материалдардын төмөнкүдөй түрлөрү 

пайдаланылат: басма материалдар; аудио-, видео-сактоочу каражаттардагы материалдар; 

компьютердик окутуу жана тестирлөө программаларынын  пакеттери. 

Материалдарды студентке жеткирүү, окуу процессинин субъектилеринин 

ортосундагы карым-катнаш интернет технологиялардын (электрондук почта, социалдык 

тармактар, мессенджерлер) жардамы менен ишке ашырылат.  

Телекоммуникациялык технологиялар – эфирдик, кабелдик, спутниктик 

телевидениени пайдалануу. 

Интернет-технологиялар (тармактык технология) – жекече, тайпалык, 

тренингдик окутуу инструментарийлерин, студенттер менен окутуучунун жана бири бири 

менен интерактивдүү өз ара аракеттешүү формаларын, ошондой эле глобалдуу жана 

локалдык компьютердик тармактарды кеңири пайдалануунун негизинде окуу процессин 

тайпалык долбоорлоону жана администрациялоону камтуучу заманбап билим берүү 

оболочкаларын пайдаланууга негизделген технологиялар. 

Заманбап тармактык технологиялар окуу материалдарын, методикаларды жана 

электрондук китепканаларды  аракеттеги билим берүү стандарттарынын негизинде 

жалпыга жеткиликтүү интерфейси бар бирдиктүү форматта көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк 



берет. Тармактык технологиялар окутуучу менен студенттин арасындагы өз ара 

аракеттешүүнү бардык формаларын реализациялоо үчүн пайдаланылышы мүмкүн. 

Тармакта студенттердин өз алдынча иштөөсүнө арналган окуу-методикалык материалдар 

көрсөтүлүшү мүмкүн. Тармактын жардамында карым-катышты жана окутуучу менен 

жекече консультация процессин уюштурууга болот. Тармак студенттер тайпасына өз ара 

жана окутуучу менен өз ара аракеттешүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Бүгүнкү күндө ОшМУнун түзүмүндө дистанттык технологиялардын бүтүндөй 

комплексин колдонууну алдын ала пландаштырууга мүмкүнчүлүк бар. Бул, 

университеттин техникалык жактан камсыздалгандыгы жана окуу-методикалык базанын 

жетишерлик өнүкккөндүгү менен шартталган.  

ОшМУнун ДО системасын түзүү үчүн кейс-технологияларды салттуу 

технологиялар менен тыгыз айкалыштырып параллель колдонуу жана окуу процессине 

ДОнун тармактык технологияларын активдүү кийирүү максатка ылайыктуу.  

 

3. ДИСТАНТТЫК  ОКУТУУ  СИСТЕМАСЫ 
 

3.1. ДО системасынын жалпы мүнөздөмөсү 
 

Дистанттык окутууну университеттин ишмердүүлүгүнө кийирүү чындыгында 

ЖОЖдо жаңы билим берүү чөйрөсүн калыптандырууга мүмкүндүк берет. 

Дистанттык окутуу системасы мазмундун, уюштуруунун жана методиканын 

биримдигин түшүндүрөт. 

Дистанттык окутуунун мазмунунун негизинде мамлекеттик билим берүү 

стандарттары жатат. Университет дистанттык технологияларды  бардык негизги билим 

берүү программалары (НББП) боюнча ишке ашырат, ошондой эле аларды кошумча билим 

берүү программаларында жана өзүнчө курстарда пайдаланууну пландаштырат.  

ДОну уюштуруунун негизин университетте түзүлгөн жаңы технологиялар жана 

дистанттык билим берүү департаменти түзөт, анын алдында дистанттык окуу борборлору 

түзүлөт.  

ДО методикасы өзүнө ар түрдүү билим берүү технологияларынын топтомун: 

салттуу жана заманбап дистанттык технологияларды (кейс технологиялары, тармактык 

технологиялар жана телекоммуникациялык технологиялар), ошондой эле дистанттык 

окутуунун атайын каржаттарын камтыйт. 

ДО системасынын эң маанилүү элементтери болуп электрондук китепкана жана  

«AVN» информациялык системасынын мүмкүнчүлүктөрү, ОшМУнун дистанттык окутуу 

сайты (http://de.oshsu.kg/), окуу-материалдык база эсептелет. 

 

3.2. Окуу процессин уюштуруу 
 

ДО системасынын методологиялык негизин окутууну индивидуалдаштыруу, окуу 

процессин уюштуруудагы структуралык-логикалык модулдук усул түзүп, ал маалыматтык 

жана коммуникациялык технологияларды кеңири колдонууга багытталган.  

Ушул методологиялык жоболорго ылайык билим берүү ишмердүүлүгүн уюштуруу 

жана жүргүзүү, интеграцияланган информациялык окутуу системасын бүтүндөй, ошондой 

эле адистиктер (багыттар) боюнча жана аяктаган модулдардан туруп, окутуунун түрдүү 

формаларын камтыган ар бир дисциплиналар боюнча иштеп чыгуу болжолдонот.   

http://de.oshsu.kg/


Модулдуулук принциби окуу материалдарын аяктаган модулдар түрүндө 

көрсөтүүдө  турат, мунун өзү окутуунун сапатын, окуу материалынын өздөштүрлүшүн 

ыкчам түрдө аралык текшерүүнү жүргүзүүгө, курстардын түзүмүн оңой өздөштүрүүгө, 

окутуунун жекече программаларын түзүүгө,окутууну студенттердин билимин аралык 

жана жыйнтыктоочу текшерүүнү натыйжасына ылайык өз убагында коррекциялоого 

мүкүндүк берет. Ар бир окуу  модулу өз алдынча окутуу фрагментин элсететет жана 

теориялык курстан, практикалык тапшырмалардан, диагностикалоо жана текшерүү 

методдорунан турат. 

Дистанттык окутууда негизгиси болуп студенттердин өз алдынча иштөөсүн өзүнчө 

жетиштүү окуу-методикалык камсыздоо менен уюштуруу эсептелет. Дистанттык 

технологиялар окутуунун жүргүзүлүп жаткан бардык формаларында колдонулушу 

мүмкүн, өзгөчө булар студенттерди сырттан окутууда натыйжалуу. 

Окуу процессинин негизи болуп окуу планы же адистик боюнча даярдыктын  

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык түзүлгөн жана 

университеттин ректору тарабынан бекитилген жекече окуу планы эсептелет. Жекече 

окуу планынын негизинде окуу ишмердүүлүгүнүн зарыл түрлөрүн, текшерүү иш-

чараларын аткарууга жана сынак сессиясына бөлүнгөн убакытты көрөстүү менен окуу 

процессинин календардык графиги түзүлөт. 

Дистанттык окутууда студенттердин натыйжалуу өз алдынча иштөөсү үчүн 

сапаттуу, сертификацияланган дидактикалык камсыздоо зарыл. Дистанттык 

технологияларды колдонуу менен окуу процессин уюштуруу системасында дидактикалык 

камсыздоонун функциясы олуттуу түрдө кеңейет. Дидактикалык камсыздоо окутуу 

функциясынан сырткары уюштуруучулук, текшерүүчүлүк, коррекциялоочулук, 

коммуникативдик, рефлексиялык жана божомолдоочулук функцияларды аткарууга 

тийиш.   

Дидактикалык камсыздоо ар бир окуу дисциплинасына өзүнчө түзүлүп, 

регламенттик доккументтердин пакетин, окуу-усулдук материалдарды, тесттердин 

жыйындысын камтыган – окуу-методикалык комплексинен турушу керек.  

Регламенттик документтердин пакети студенттин бир семестрдеги 

жумуштарынын жалпы нормативдик көрсөткүчтөрүн жана ар бир дисциплина боюнча 

атайын көрсөтмөлөрдү камтыйт: 

- дисциплинаны окуу үчүн сунушталган мөөнөт, анын максаттары жана 

милдеттери; 

-аталган дисциплина боюнча модулдарды өтүү үчүн сунушталган график; 

-Сынактын формасы жана мөөнөтү; 

-семинардык жана практикалык сабактардга консультацияларды  өткөрүүнүн 

графиги. 

Окуу-усулдук материалдардын пакети төмөндөгүлөрдү камтышы абзел: 

-дисциплинанын окуу программасы (Силлабус, ДОМК); 

-окуу-методикалык пособие (жумушчу окууу китеби); 

- дисциплинаны окуу боюнча усулдук сунуштамалар; 

-семинарлардын, өз алдынча жумуштардын пландары, адабияттардын тизмеси, 

аларды табуу үчүн ресурстардын шилтемелери; 

-реферат, курстук иш, квалификациялык жумуштардын тизмеси; 

- Сынактардын суроолору. 



Тестирлөө системасы ар бир модул, дисциплина боюнча тесттик тапшырмалардын 

жыйындысын камтыйт. Алар студенттин өздүк көзөмөлүнө, окуу модулун 

өздөштүргөндүгүн текшерүүгө жана да жалпы дисциплина боюнча жыйынтыктоочу 

көзөмөлдү ишке ашыруу үчүн колдонулат. 

Окуу процессинде колдонула турган материалдардын түрлөрүн тандоого өзгөчө 

мамиле жасалышы керек. Кадимки китептер жана окуулуктар менен бирге эле ДО 

системасында электрондук китептер, компьютердик окулмалар, аудио-видео материалдар, 

дистанттык практикумдар, маалыматтык ресурстарга шилтемелер, маалыматтар базалары 

колдонулат.   

Дистанттык технологияларды колдонуу менен окутуу процесси студент кандай 

программада окугандыгына карабастан калыптандыруучу сессиядан башталышы шарт. 

Бул сессиянын негизги милдети – студентти дистанттык технологияларды колдонуу 

менен окутуу процессине максималдуу даярдоо. Ошондой эле калыптандыруучу 

сессияда ар бир студентке семестрде окутула турган ар бир дисциплина боюнча окуу-

методикалык комплекстердин пакети жана маалымат системасына кире турган код жана 

пароль берилет. 

Окуу жылы эки семестрге бөлүнүп, ар бири сынак-экзамендик сессия менен 

аяктайт. Демек студент сессия башталганга чейин окуу планына ылайык окутуучунун 

берген тапшырмаларын, контролдук жумуштарды, тесттерди жыйынтыктап сынактарга 

даяр болушу керек.  

Студенттин учурдук жетишүүсү боюнча бардык маалыматтар электрондук 

деканаттын өзгөчө файлында сакталат ( “AVN” ИС, ОИД). 

Учурдук көзөмөл жана арлык текшерүүлөр интернет технологиялардын жардамы 

менен, онлайн режиминде инсанды иденттүүлүгүн аныктоочу программалардын жардамы 

менен тапшырылат. Жыйынтыктоочу аттестациялык сынактар салттуу ыкма менен, 

студенттин өзүнүн катышуусунда тапшырылат.  

Дистанттык окутууну уюштуруу жараянында окуу процессинин көзөмөл/эсебин 

жана ички документ жүргүзүүнү алдыңкы технология/платформаларды колдонуу, анын 

ичинде  ИС AVN атайын функциялары менен жүргүзүү кажет.  

Окуу процессин уюштуруу үчүн керектелүүчү маалыматтардын баары бирдиктүү 

интеграцияланган маалыматтар базасында сакталышы маанилүү. Мисалы, алар төмөндөгү 

электрондук маалыматтардын топтому болушу мүмкүн:  

- студенттер жана окутуучулардын маалыматтары жүктөлүп, окуу процессинин 

жүрүшү, аттестациялардын жыйынтыгы жөнүндөгү документтердин пакетин камтыган 

виртуалдык, электрондук деканат; 

- тьюторлор жана студенттер үчүн окуу жана жумушчу окуу пландары, 

дисциплиналар боюнча ОМКлар жана силлабустар, окуу-усулдук колдонмолор; 

- Аралык жана жыйынтыктоочу аттестацияларды өткөрүү үчүн тесттик 

тапшырмалар. Алардын түрлөрү жана деңгээлдери кеңири болушу шарт; 

- Электрондук китептер; 

- дистанттык курстарды, видеосабактарды иштеп чыгуу үчүн усулдук жана 

техникалык документтер. 

Окуу процессин уюштуруудагы негизги жоопкерчилик факультеттердин 

декандары жана билим берүү программаларынын жетекчилерине жүктөлөт. Алар 

жумушту кафедра башчыларынын жардамы менен уюштуруп, окуу процессин сапаттуу 

окутуучулар жана материалдар менен камсыздоого милдеттүү. 



Университет студенттин ар бир багыт, программа боюнча сабактардын салттуу же 

дистанттык технологияларды колдонуу менен өтүүсү үчүн аудиториялык жүктөмүнүн 

толук көлөмүн  камсыздайт.  

Окуу планы тарабынан каралган лабораториялык же практикалык сабактарды 

өтүүдө окуу жай студенттерге реалдуу же дистанттык технологиялардын жардамы менен 

катышуу мүмкүнчүлүгүн виртуалдуу лабораториялар аркылуу сунуштоосу керек.   

Дистанттык билим берүү технологияларынын деңгээлине жараша атайын 

каражаттар менен жабдылган окуу кааналарынын болушу окутуу процессинин сапатын 

көтөрүп, коюлган талаптарга жооп бергенге жардам берет. 

Университет ошондой эле студенттерге окуу жана өндүрүштүк практикаларды 

өтүүдө салттуу ыкма менен кошо дистанттык технологияларды колдонууга мүмкүндүк 

берет. Бул жерде ар бир багыт боюнча өздөрүнүн спецификасына ылайык практикаларды 

кандай уюштурууну деканаттар өздөрү чечет. 

 

4. ОШМУДА ДИСТАНТТЫК ОКУТУУ СИСТЕМАСЫН ТҮЗҮҮ ҮЧҮН 

ПРИОРИТЕТТИК БАГЫТТАР 

4.1. Уюштуруучу-башкаруу тутумун түзүү.  

Университеттеги дистанттык билим берүү системасын түзүү үчүн атайын 

уюштуруу-башкаруу тутумун тактоо жана локалдык нормативдик-укуктук камсыздоону 

иштеп чыгуу керек болот.  

Аны түзүүдө: 

-дистанттык билим берүү программаларынын көп варианттулугу жана түрдүү 

деңгээлде болуусу. Аны менен бирге алардын мамлекеттик стандарттардын жана 

аккредитациялык агенттиктердин минималдык талаптарына жооп берүүсүн, окутуунун 

сапатын камсыздоо негизги приоритет болушу керек; 

-ДО системасын калыптандыруу жана анын иштөөсү үчүн ОшМУнун бардык 

башкаруу жана окуу тутумдарынын координациясы; 

-Окуу жайда дистанттык окутуу борборлорун акырындап түзүү менен бирге 

университеттеги техникалык, маалыматтык жана телекоммуникациялык базаны толук 

кандуу колдонуу; 

- ДО системасын салттуу окутуу формасынын нугу менен өнүктүрүү аркылуу ошол 

эле мезгилде дистанттык технологияларды окутуунун бардык түрлөрүндө, эң ириде 

сырттан окук формасында колдонууга жетишүү. 

Дистанттык окутуу боюнча университеттин координациялык структурасы болуп 

жаңы технологиялар жана дистанттык билим берүү департаменти эсептелет.  

Департамент: 

-илимий-усулдук иштелмелерди иштеп чыгуу жана замнбап дистанттык 

технологияларды окуу процессине киргизүүгө жооптуу; 

- ОшМУдагы дистанттык окутуу процессин уюштуруу жана усулдук жактан 

камсыздоого, анын маңызын жана мазмунун жакшыртууга сунуштарды иштеп чыгууга; 

-Дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу бөлүмүндө окуган 

студенттердин аттестациясына, аларга берилүүчү консультациялардын аткарылышына, 

учурдук жетишүүнү жана аралык аттестацияларды көзөмөлдөөнү ишке ашырууга; 

-дистанттык окутуунун көйгөйлөрү боюнча илимий-изилдөө, илимий-усулдук 

жумуштарды аткаруу, аларды ОшМУнун окуу процессине киргизүү; 



-ОшМУнун тиешелүү кафедралары, Аккредитация жана сапат департаменти, окуу-

информациялык департаменти менен биргеликте окуу дисциплиналарына керектүү 

электрондук окуу-методикалык комплекстерди түзүү, аларды жаңылоону көзөмөлдөө  

(электрондук китептер, окуулуктар, компьютердик практикумдар, көзөмөлдөөчү-тесттик 

комплекстер, видеосабактар, семинар-тренингдер ж.б.). 

- Корпоративдик маалыматтык системадагы (AVN) дистанттык окутууга тиешелүү 

болгон маалыматтардын жаңыланып, ал жердеги отчеттордун иштешин көзөмөлдөп, 

студенттердин кыймылын жана алардын окуу үчүн төлөмдөрүн эсепке алуу; 

-Электрондук библиотеканы түзүү, аны ырааттуу жаңылоо менен бирге 

студенттердин аны колдонууга болгон мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү. ДО системасында 

электрондук библиотека жана башка тармактык ресурстар негизги каражат катары 

колдонулат; 

-Университтетин башка структуралары менен биргеликте окутуучу-

профессорлорду жаңы маалыматтык билим берүү чөйрөсүндө иштөөгө даярдоону 

уюштуруу; 

-студенттердин билимдерин текшерүүнү жаңы формаларын (анын ичинде 

электрондук) иштеп чыгуу жана процесске киргизүү; 

-Бул үчүн атайын технологиялык тармактарды өздөштүрүү, процесске киргизүү 

(телефон, электрондук почта, интернет); 

-автоматташтырылган окутуу системаларын, окуу курстарын видеосабактарын окуу 

процессине киргизүү;  

- Дистанттык билим берүү системасынын иштөөсү үчүн керектүү болгон тест 

борборлорун, лабораторияларды жана башка керектүү бөлүмдөрдү түзүү жана өнүктүрүү. 

ОшМУнун бардык тиешелүү (маалыматтык-техникалык камсыздоо борбору 

(ЦИТО), санариптештирүү борбору, электрондук көзөмөл борбору, дистанттык окутуу 

борборлору) түзүмдөрү жаңы технологиялар жана дистантык билим берүү 

департаментинин базасы болуп эсептелет. Дистанттык окутуу борборлору атайын окуу-

усулдук пособиелер, видеобайланыш системалары, коммуникациялык каражаттар менен 

камсыздалып, акырындык менен ДО системасына  кирген бардык факультеттерде ачылат. 

ДО ситемасын локалдык нормативдик-укуктук жактан камсыздоочу 

документтердин катарына: 

- ОшМУнун дистанттык билим берүү Концепциясы (Окумуштуулар Кеңешинин 

жыйынында каралып, ректор тарабынан бекитилген); 

- ОшМУда дистанттык технологияларды колдонуу менен окуу процессин 

уюштуруу жөнүндөгү Жобо; 

-иш-аракеттердин түрлөрү боюнча атайын инструкциялар (студенттерди кабыл 

алуу, тестирлөө, практикаларды уюштуруу, документ жүргүзүү, билимди көзөмөлдөө 

ж.б.) 

-дистанттык билим берүү боюнча жумуштардын номенклатурасы ж.б.. 

 

4.2. Бирдиктүү маалыматтык чөйрөнү калыптандыруу 

Маалым болгондой, ДО системасы бир нече компоненттен туруп, алардын ичинен 

эң маанилүүсү болуп интеграцияланган маалыматтык чөйрө эсептелет. Ал чөйрө менен 

тыгыз карым катнаштын негизинде гана окуу процессин уюштурууга мүмкүн. Учурда 

ОшМУда кандайдыр бир деңгээлде маалыматтык чөйрө бар, жана анын кээ бир функция 

элементтери ийгиликтүү иштеп жатат. Мисалы, университеттин локалдык компьютердик 



тармагы (ftp), телекоммуникациялык каражаттары, Интернет, корпоративдик электрондук 

почта, жалпы сервер, Дата-Центр, жана башка маалыматтык ресурстар (салттуу). Окуу 

жайдын маалыматтык-билим берүү чөйрөсү – университеттин дистанттык билим берүүдө 

колдонулуучу окуу, усулдук, маалыматтык ресурстарын заманбап интернет жана 

коммуникациялык технологиялардын жардамы менен бириктирген система. 

ОшМУнун бирдиктүү маалыматтык чөйрөсүн түзүүдөгү эң маанилүү 

максаттардын бири - негизсиз чечим кабыл алуу, маалыматтарды табууга убакыт коротуу 

сыяктуу тобокелчиликтерди азайтуу менен башкаруунун эффективдүүлүгүн арттыруу, 

билим берүүнүн сапатын көтөрүү, жана илимий ишмердүүлүктү жакшыртуу. Демек ал 

чөйрөнү түзүү менен жалпы университетти башкаруу, окуу процессиндеги, илимий 

изилдөөлөрдөгү, маалыматтык тейлөөдөгү милдеттерди эффективдүү чечүүгө өбөлгө 

түзүлөт. Эгерде андай чөйрө калыптанбаса анда дистанттык билим берүү жөнүндө сөз 

кылууга мүмкүн эмес.  

Бирдиктүү маалыматтык чөйрөнү өнүктүрүү өз учурунда бир катар татаал 

техникалык, технологиялык, илимий жана социалдык милдеттерди чечүүнү болжолдойт:  

-жалпы университеттин жана анын структураларында маалыматтык инфраструктураны 

түзүүнү жана аны өнүктүрүүнү;  

-кадрларды даярдоо жана колдонуучулардын “маалыматтык” маданиятын жогорулатууну;  

-Учурда иштеп жаткан системаны өнүктүрүп, жаңы маалыматтык технологиялардын 

жетишкендиктерин ишке киргизүү, маалыматтык чөйрөнүн технологиялык базасын 

калыптандырууну;  

-Тиешелүү материалдык-техникалык базаны түзүүнү;  

-ички жана тышкы колдонуучулар үчүн билим берүү тармагындагы маалыматтык тейлөө 

чөйрөсүн калыптандырууну;  

-маадыматтык технологиялар жаатында фундаменталдык жана колдонмо изилдөөлөрдү 

жана системдик чечимдерди жүргүзүүгө жетишүүнү;  

-Интеллектуалдык жана маалыматтык менчик маселелеринде керектүү укутук базаны 

иштеп чыгууну; 

-Коопсуздук чараларын жана колдонуучуларга ресурстарды колдонууга мүмкүнчүлүк 

түзүүнү;  

-дистанттык окутуу формасына карата оң/жагымдуу көз карашты/чөйрөнү 

калыптандыруу. 

Бирдиктүү маалыматтык чөйрөнү калыптандыруу боюнча маселелерди чечүү 

менен тиешелүү маалыматтык инфраструктураны түзүп жана аны андан ары ийгиликтүү 

өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүк ачылат. 

Ал үчүн төмөнкүлөрдү иштеп чыгып түзүү зарыл:  

-Байланышты камсыздоо жана маалыматтарды жеткирүү каражаттарын камтыган 

коммуникациялык чөйрөнү түзүү, ал чөйрөнү колдонууда эл аралык интернет тармагына 

чыгууга жана керектүү ресурстарды колдонууга мүмкүндүк берген технологияларды алуу;  

-Түрдүү багыттагы (административдик-башкаруучулук, окуу, илимий, маалыматтык-

маалыматнаамалык) бөлүштүрүлгөн базалар системасын;  

-корпоративдик административдик жалпы университеттик тармакты;  

- корпоративдик маалыматтык системаны;  

-маалыматтык жана программалык камсыздоону иштеп чыккан топтордун ортосундагы өз 

ара карым катнаш системасын;  



- инфраструктуранын бардык элементтерин сервистик тейлөө пункттарынын өз ара карым 

катнаш системасын. 

Маалыматтык инфраструктураны калыптандыруу үчүн колдонулуучу каражаттар 

жана алардын түрлөрү:  

-уюштуручулук-административдик камсыздоо;  

-заманбап маалыматтык технологиялар жана стандарттар;  

-телекоммуникациялык тармактар жана системалар;  

-маалыматтык камсыздоо; 

-программалык камсыздоо;  

-техникалык камсыздоо;  

-кызматтарды аткарууга даярдалган персонал.  

Маалыматтык камсыздоонун өзөгүн негизги процесстердин маалымат базасы жана 

билимдердин кампасы (Дата база) түзөт. Маалыматтар базасы өз учурунда түрдүү 

маалыматтык фонддорду камтыйт. Алар өз ара структуралашкан системалардын 

жыйындысы болуп, бири бири менен логикалык, маңыздык, физикалык жактан 

байланышта болушу шарт. 

Бөлүштүрүлгөн базалардын системасы төмөнкү функцияларды камсыздаш керек:  

- бөлүштүрүлгөн чөйрөнүн түрдүү чекиттеринде маалыматтардын ашыкчасын, толуктугун 

жөнгө салып сактоо;  

-көптөгөн локалдык базалардан алынган маалыматтардын жыйындысын бир логикалык 

бүтүн маалыматтар базасы (Маалыматтар Кампасы) катары берүү;  

-маалыматтарды иштетүү, өндүрүү, сунуштоонун эффективдүүлүгү, ыңгайлуулугу;  

-Маалыматтардын базасын өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү;  

-Маалыматтык коопсуздуктун жетиштүү деңгээли. 

Маалыматтар Базасында сакталуучу маалымат менчиктин объектиси катары 

кабылданышы керек болгондуктан, төмөнкү шарттарды кароо зарыл:  

-маалыматтын ээси менен аны колдонуучунун ортосундагы укуктук мамилелерди жөнгө 

салуу;  

-так эмес маалыматтар кеткен учурда колдонуучулардын кызыкчылыктарын коргоо;  

-конфиденттүү маалыматтарды уруксат берилбеген колдонуудан коргоо. 

Бул маселелер уюштуруу жагы менен кошо, атайын маалыматтарды коргоо боюнча 

программалык каражаттардын жардамы менен чечилиши абзел. 

Бирдиктүү маалыматтык чөйрөнүн эң маанилүү компоненти бул программалык 

камсыздоо болуп эсептелет. Программалык камсыздоого бардык параметрлери боюнча 

коюлуучу жалпы талаптар:  

-эсептөө системасына милдеттендирилген функционалдык тапшырмаларды чечүүнү 

камсыздоо;  

-эсептөө системасын максималдуу эффективдүү колдонууну камсыздоо;  

-өзгөрүлүп турган функционалдык талаптарга ылайык адаптациялануу мүмкүнчүлүгүн 

камсыздоо;  

-колдонуучу менен "достук" интерфейсти камсыздоо;  

-документтештирүүнү камсыздоо;  

-лицензиялык тазалык. 

Андан сырткары, программалык камсыздоо:  

-программалык системалардын жалпы стандарттарга ылайык көтөрүмдүүлүгүн 

камсыздоо;  



-эсептөө системасынын функционалдык эффективдүүлүгүн арттыруу үчүн анын 

конфигурациясын конкреттүү предметтик аймакка жөндөө;  

-колдонмо программалык камсыздоо - ишеничтүү, коопсуз болуп, системага уруксатсыз 

кол салуулардан коргоо сыяктуу талаптарга жооп бериши зарыл.  

Университеттин бирдиктүү маалыматтык чөйрөсүн түзүү, бири бири менен 

тыгыз байланышта болгон дагы кошумча иш-чараларды талап кылат:  

-университеттин негизги иш-аракеттерин өз багыттары (билим берүү, илим, башкаруу) 

боюнча эффективдүү аткаруу үчүн маалыматтык негиз/фундамент түзүү;  

-университеттин уюштуруу-башкаруучулук жана функционалдык структурасын 

адекваттуу чагылдырган бирдиктүү маалыматтык тутумду иштеп чыгуу жана 

калыптандыруу, ал үчүн проректор рангындагы жооптуу жетекчини бекитүү;  

-учурдагы жумушчу системалардын иштелмелеринин жана өнүктүрүү концепциясынын 

негизинде университетти толук кандуу санариптештирүү долбоорун иштеп чыгып 

сунуштоо;  

-аткарыла турган жумуштардын мөөнөтүн, керектелүүчү ресурстардын булактарын жана 

жооптуу аткаруучуну аныктоо;  

-маалыматтарды ички жана тышкы кызматтар, ведомстволор, уюмдар, бийлик органдары 

менен алмашуу, керектөө же аларга берүүдө укуктук нормаларды иштеп чыгуу;  

-колдонуучулардын түрдүү группаларына маалымат алууда тиешелүү шарттарды жана 

мүмкүнчүлктөрдү аныктоо;  

-административдик-башкаруу персоналынын компьютердик сабаттулугун арттыруу, 

керектүү деңгээлдеги маалыматтык маданиятын калыптандыруу  үчүн даярдоо жана кайра 

даярдоо системасын түзүү; 

-маалыматтык коопсуздукту камсыздоо үчүн уюштуруу иш-чараларынын комплексин, 

техникалык жана программалык каражаттарды иштеп чыгуу;  

-университеттин корпоративдик маалыматтык системасынын тышкы маалыматтык 

системалар менен өз ара карым-катнашы жана шаардык, аймактык, республикалык, эл 

аралык долбоорлордо катышуу боюнча атайын план иштеп чыгуу. 

Ош МУнун бирдиктүү маалыматтык системасынын эң негизги жана маанилүү 

компоненти болуп бүгүнкү күндө иштеп жаткан «AVN» ИС эсептелет. Демек, биздин 

алдыбызда аталган системаны андан ары жакшыртуу милдети турат, жана корпоративдик 

маалымат системасы бизге төмөнкүлөрдү камсыздоого мүмкүндүк берет:  

-кагаз жүгүртүү жана документ алмашуу процессинин көпчүлүк этаптарын 

автоматташтырууга;  

-маалыматтык агымдарды уюштуруу жана аткарууну көзөмөлдөөгө;  

-университеттин бардык деңгээлдеги башкаруу органдарынын чечимдерди иштеп чыгуу, 

кабыл алуу жана аткаруудагы маалыматтык муктаждыктарын камсыздоо үчүн окуу 

жайынын негизги бөлүмдөрүнүн маалыматтык моделин түзүүгө;  

-университеттин административдик-чарба кызматтарынын ортосунда оперативдүү 

маалымат алмашууну;  

-маалыматтарды иштеп чыгуунун жана алардын ишенимдүүлүгүн камсыздоонун 

эффективдүүлүгүн арттыруу;  

-Көлөмдүү маалыматтарды иштеп чыгууга жана аларды башкаруу органдарына ыңгайлуу 

форматта жеткирүү; 

-жетекчиликти маалымат менен камсыз кылуунун сапатын өстүрүү;  



-университеттин бөлүмдөрүнүн/кызматтарынын иш-аракеттерин оперативдүү, толук жана 

так эсепке алуу жана анын негизинде көзөмөлдөө жана анализдөө;  

-көйгөйлүү абалдарды убагында табуу жана адекваттуу баалоо. 

Концпцияны даярдоо мезгилине карата «AVN» ИСнын негизги милдети, 

университеттин студенттеринин, окутуучуларынын, бөлүмдөрүнүн, факультеттеринин  

маалыматтарын топтоо, сактоо, анализ жана тиешелүү тараптарга берүү менен чектелет.  

 

4.3. Базанын контентин (мазмунун/маңызын) иштеп чыгуу 

Окутуунун кайсы технологиясы болбосун анын негизинде билим берүүнүн маңызы 

турат. Ошондуктан дистанттык окутуу системасынын өзөгү да маалыматты жеткирүүчү 

каражаттар жана технологиялар эмес, окутуунун мазмунунда жатат. ДО системасын 

уюштурууда эң алды менен эмнени жана эмнеге окутабыз дегенди так аныктап түшүнүп 

алуубуз керек. Бул суроолорго жоопту ар бир багыт боюнча мамлекеттик стандарттарга 

негизделип иштелип чыккан конкреттүү негизги билим берүү программалары (НББП) 

берет. Ошол жерде дидактикалык бирдиктер да аныкталып камтылышы абзел.  

ДО системасын түзүүдөгү эң татаал маселе так ушул контенттик (мазмундук) 

базаны түзүү этабында турат. Демек, адистерди сапаттуу даярдоодо студенттерге 

жеткиликтүү болгон билим берүүнүн мазмунунун сапаты жана көлөмү  чечүүчү мааниге 

ээ.  

Идеалында, университетте салттуу жана электрондук окуу материалдарынын өздүк 

базасы жетиштүү деңгээлде болуп, аларды түрдүү коммуникациялык каналдар аркылуу 

чектелбеген көлөмдө студенттерге  жеткирүү мүмкүнчүлүгү болушу керек.  Бул учурда 

интернет технологиялардын жардамы менен конкреттүү багыт, конкреттүү 

дисциплинанын толук дидактикалык циклын, виртуалдык лекциялар, семинарлар, 

практикалык сабактар, вебинарлар, видеосабактардын жардамы менен ишке ашырууга 

болот.  

До системасын ОшМУда түзүүнү башталгыч этабында, параллелдүү түрдө кейс-

технологиялар үчүн окуу материалдарды даярдоо менен бирге, толук кандуу дистантык 

билим берүүнүн дагы негиздерин үйрөтүү пландалат. Окутуучулар үчүн модулдук окуу 

программаларын, электрондук окуу китептерин, видеосабактарды түзүү боюнча 

методикалык сунуштамалар, семинар-тренингдер өтүлөт. Мындай материалдар, 

семинарлар окутуучуларга контентти түзүүдө так жана даана милдеттерди коюп, ДО үчүн 

окуу-усулдук комплекстерди түзүүдө бирдиктүү методиканы калыптандырат.   

Учурда, албетте университетте окуу программаларынын жана окуулуктардын 

(пособие) тийиштүү деңгээлде базасы бар, жаңы муундагы материалдарды даярдоо да 

алардын негизинде болот. Бирок, дистанттык технологиялар окуу материалдарынын 

өзгөчө структурасын талап кылат. Алар модулдук принципте түзүлүп, теориялык 

жоболордон, аныктамалардан сырткары, контролдук суроолорду, тесттерди, 

терминдердин сөздүгүн, адабияттар жана аларга шилтемелерди, практикалык 

тапшырмаларды, көнүгүүлөрдү өзүнө камтышы керек. Университет жеткиликтүү 

ресурстардын да тизмесин чогуу бериши максатка ылайык болот.  

Жыйынтыктап айтканда, күндүзгү формадагы студенттерге арналган окуу-усулдук 

материалдардан айырмаланып ДО студенттерге берилген материалдар, студенттин 

окутуучудан жана окуй турган шарттардан, айталы библиотекалардан да алыс 

жайгашкандыгын эске алып түзүлүшү зарыл. Мындай окуу комплекстеринин мазмуну 



толук кандуу болуп, жогоруда айтылган, мүмкүн айтылбай калган компоненттерди 

камтышы абзел. 

 

4.4. Тармактык жана телекоммуникациялык технологиялардын өнүгүшү 

Дистанттык билим берүү Концепциясын ишке ашырууда тармактык 

технологияларды өнүктүрүү боюнча аябагандай чоң жумуш жасалышы керек. Аны менен 

бирге өздүк компьютердик окутуучу программаларды, электрондук китептерди бардык 

багыттар боюнча иштеп чыгуу милдети турат. Бүгүн интернет технологиялар дистанттык 

билим берүүгө эбегейсиз мүмкүнчүлүктөрдү берди.  

Бири бирин толуктаган бир нече маалыматтык технологияларды колдонуу, же 

болбосо мультимедиялык ыкма көбүрөөк эффект берет.  

Студенттердин өз алдынча жумуштарын уюштурууда активдүү түрдө интернетке 

(тармакка) электрондук китептерди, үйрөтүүчү жана тестирлөөчү каражаттарды 

жайгаштыруу колдонулат. 

Окутуучулар менен студенттердин өз ара интерактивдүү байланышы дистанттык 

окутуунун ажырагыс бөлүгү. Дистантык окутууда интернет-телекоммуникациянын 

жардамы менен сабактарды өтүүнүн түрдүү формалары колдонулушу ыктымал. 

 Лекциялар же семинарлар онлайн режиминде, ыңгайлуу интерент платформанын 

жардамы менен, мультимедияны колдонуп өтүлөт. Бүгүн мындай ыкма менен 

сабак өтүш үчүн минималдык техникалык каражаттар сарптала турганын практика 

көрсөтүп жатат. Онлайн лекциялардан сырткары, даяр видео сабактарды тармакка 

жүктөө аркылуу жеткирүү мүмкүнчүлүгү бар. (мисалы, youtube каналы, moodle1 ) 

 Консультациялар – окутуучунун студенттин өз алдынча жумуштарына жардам 

берүүсү. Бул учурда деле, алдыңкы маалымат технологияларын (мессенджерлер, 

телефон, социалдык тармактар, видеоконференциялар ж.б.)колдонууга болот. 

 Лабораториялык жумуштар – көбүнчө техникалык адистиктер үчүн өтүлөт. Бул 

формада окутууда компьютердик тармактардагы лабораториялык каражаттарга же 

болбосо экспериментти моделдөөчү борбордук компьютерге аралыктан туташуу 

аркылуу иштөө мүмкүндүгү берилет (“удаленный доступ”). Ар бир 

лабораториялык жумуш методикалык материалдан, тематикага ылайык 

тапшырмалардын тобун чечүү алгоритминин түшүндүрмөсү жана ык/көндүмдөрдү 

үйрөнүү үчүн атайын көнүгүүлөрдөн турат. Ар бир студент, индивидуалдык темп 

жана окуу пособиесинин, окуу файлдарынын жардамы менен иштейт. 

 Дистанттык окутууда өз алдынча жумуштар маалыматтык талаанын кеңейишине 

алып келет, ал түрдүү ресурстарды колдонуу менен ишке ашат.  

 Жыйынтыктоочу иш-чаралара окуу процессинин кайсы бир баскычында алынган 

жөндөм/көндүмдөрдү бекемдегенге жардам берет. 

Ошентип, билим берүү жараянында дистанттык окутуу технологияларын колдонуу, 

толуктоочу билим берүү аймагын  түзүп, сынчыл ой жүгүртүүнү өстүрөт, таанып билүү 

                                                
1 Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также известная как система управления 

обучением или виртуальная обучающая среда (англ.). Является аббревиатурой от англ. Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда). Представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, 

предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Первая версия написана 20 августа 

2002 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License


активдүүлүгүн, өз алдынчалуулукту калыптандырат жана материалды индивидуалдык 

изилдөө темпин тандоону үйрөтөт. 

Дистанттык окутуу процессин камсыздоо үчүн салттуу малыматтык ресурстары 

менен кошо: мультимедиялык коштомосу тиркелген атайын китептер, электрондук окуу-

усулдук комплекстери, электрондук китептер, тренингдик программалар, компьютердик 

прктикумдар, тесттик-көзөмөлдөөчү комплектилер, видеосабактар, ж.б. зарыл болот. 

Окуу процессине дистанттык технологияларды активдүү киргизүүгө кедергисин 

тийгизүүчү факторлор болуп, маалыматтык технологиялардын программалык 

продуктуларынын, элементардык атайын структуралашкан окуу программаларынын, 

пособиелердин  (кагаз жана электрондук форматта) жоктугу эсептелет. Ошондой эле 

окутуучулардын көпчүлүгүнүн аталган каражаттарды даярдоо боюнча жумушка түрдүү 

себептер менен даяр эмес экендиги да негизги себеп.  

Аралыктан окутуунун маалыматтык базасы төмөнкүлөрдү камтыйт: 

- негизги окуу жана окуу-методикалык адабияттардын фондун; 

- кадрларды даярдоонун багыттарына ылайык келген тармактык басылмалар, 

маалымдама-библиографиялык, ошондой эле массалык борбордук жана жергиликтүү 

коомдук-саясий басылмалар менен толук комплекттелген мезгилдүү басылмалардын 

фондун; 

- ар бир билим берүү программасынын багыттары боюнча монографиялар жана 

мезгилдүү илимий басылмалар түрүндөгү илимий адабияттар фондун. 

 Дистанттык окутууда ар бир студентке окуу планындагы сааттардын көлөмүнө 

ылайык дистанттык окутуу каражаттарына жана негизги маалымат ресурсуна туташуу 

мүмкүнчүлүгүн түзүп берүү керек. 

 

4.5 Студенттердин билимдерин текшерүүнүн атайын (электрондук) формаларын 

иштеп чыгуу  

Университетте дистанттык окутуу системасын түзүүнүн маанилүү багыттарынын 

бири студенттердин билимин натыйжалуу текшерүү каржаттарын иштеп чыгуу жана 

кийирүү.  

Ош МУдагы учурда иштеп жаткан дистанттык технологияларды колдонуу 

прктикасына ылайык, учурдук жана аралык аттестацияларды (модулдук көзөмөл жана 

дисциплина боюнча жалпы сынак) электрондук тестирлөө, б.а. аралыктан (дистанттык), ал 

эми жыйынтыктоочу сынакты салттуу метод менен тапшыруу каралган. Тесттердин 

конкреттүү мазмуну менен окутуучу-предметник иштейт. Бүгүн «AVN» информациялык 

системасында электрондук/тармактык тестирлөө функциясы иштейт. Атайын 

программанын жардамы менен окуу процесинин графигин көзөмөлдөп, электрондук 

журналды толтуруп, бардык окуу дисциплиналары жана ар бир студент боюнча 

тесттердин деталдуу (модулдарга алайык) жана жалпы жыйынтыктарын тактап, 

көзөмөлдөөгө мүмкүн болот. 

• Студенттерди тестирлөө боюнча программалык –аппараттык комплексти иштеп 

чыгып өндүрүшкө кийирүү абзел (учурда интернет платформалар мындай 

мүмкүнчүлүктөрдү кеңири берет); 

• Билимди автоматтык көзөмөлдөөнүн курамына: 

• студенттердин жана окутуучулардын жеке идентификаторлору; 

• тестирлөө аппараты; 

• маалыматты киргизүү каражаты. 



Ушул өңдүү системанын жардамы менен тесттерди анализдөө, керек учурда 

опертивдүү түрдө аларга өзгөртүү киргизүүгө мүмкүндүк түзүлөт. 

 

4.6. Материалдык-техникалык базаны чыңдоо 

Дистанттык окутуу системасын түзүүдөгү татаал маселелердин бири, аны 

тиешелүү материалдык-техникалык база менен камсыздоо эсептелет. Албетте, атайын 

дистанттык борборлорду куруу, аларды керектүү компьютердик, телекоммуникациялык, 

программалык-аппараттык каражаттар менен камсыздоо үчүн олуттуу финасылык 

салымдар керек болот. Ага кошумча, дистанттык окууну усулдук колдоо, университеттеги 

маалыматтык чөйрөнү өнүктүрүү, компьютердик базаны жаңылоо сыяктуу иш-аракеттер 

да кошумча каражат талып кылынат. Жыйынтыгында материалдык жана техникалык 

камсыздоо боюнча бир катар милдетерди чечүү зарыл болот.    

а) Окуу-материалдык базаны түзүп, аны техника менен жабдуу. 

- окуу борборлорун түзүү  

-борборлорду керектүү жабдыктар менен камсыздоо. 

б) Методикалык камсыздоо. 

- окуу-усулдук материалдарды табуу, даярдоо; 

- студенттер үчүн окуу-методикалык комплекстерди, атайын иштелмелерди көбөйтүү; 

-студенттер үчүн атайын адабияттарды сатып алуу. 

 

4.7. Кадрларды даярдоо/кайра даярдоо 

Дистанттык билим берүү системасын түзүүдөгү кыйынчыоыктардын сап башында 

окутуучулук-профессордук кадрларды кайра даярдоо маселеси турары шексиз. Алар бул 

системанын эң негизги компоненти болуп, жаңы электрондук окуулуктарды, 

видеосабактарды жасаганды, аларды маалыматтык технологиялардын жардамы менен 

студенттерге жеткиргенди, б.а. күнүмдүк оку процессинде колдонгонду мыкты деңгээлде 

билиши керек. Бирок байкоолорго ылайык, учурдагы курам андай ык/көндүмдөрдү көп 

учурда колдонбойт,  жеткиликтүү билбейт же консервативдүү көз карашта. Ушуга 

байланыштуу аларды дааярдоо, кайра даярдоо актуалдуу көйгөй. Демек, эң алды менен, 

ОПКнын маалыматтык чөйрөдө сабак өтүү, окуу-көмөкчү персоналдын дистанттык 

технологияны колдонуу жаатында квалификациясын жогорулатуу, кайра даярдоону 

профессионалдык деңгээлде, 72 сааттык көлөмдөн кем эмес өлчөмдө жолго коюшубуз 

кажет. Учурда ОшМУда окутуучуларга дистанттык технологияларды окуу процессинде 

колдонуу боюнча базалык тренинг-семинарлар өтүлүп жатат, бирок ага системдүүлүк 

жана динамика берүү зарыл. Бул үчүн университеттеги потенциалды (даярдоо 

институттары, ОМ кеңештер) колдонуу менен бирге сырттан да тренерлерди чакыруу 

керек болот.  

 

5. ДИСТАНТТЫК ОКУТУУ СИСТЕМАСЫН ТҮЗҮҮ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ 

ЭТАПТАРЫ  

Концепцияны толук ишке ашыруу үчүн жалпы жонудан беш жыл кетет. Бул мезгил 

ичинде бардык багыттар боюнча билим алган студенттердин индивидуалдык 

комплектилерин мазмунун кейс-технологияларынын нугунда даярдап бүтүү керек болот. 

Аны менен катар эле, параллелдүү түрдө тармактык (интернет) технологиялар менен 

иштөө аларга ылайык контентти даярдоо да жолго коюлушу шарт. Буларды ишке ашыруу 

үчүн профессионалдуу жана сапаттуу иштелмелерге басым жасалып, андай өндүрүмдү 



жсаган атайын ишканлар менен келишимдер түзүлүп, аталган чөйрөдө тажырыйбасы мол 

болгон жогорку окуу жайлар менен кызматташуу зарыл. 

Университеттеги дистанттык окутуу системасын түзүүдө негизги басым, окуу жайда жаңы 

билим берүү жана маалыматтык чөйрөнү калыптандырууга жана сапаттуу методикалык, 

техникалык камсыздоого жасалат. Иш-чаралардын кеңири тизмеси атайын 

деталдаштырылган планда чагылдырат. (Тиркеме 1). 

Эң татаал жана маанилүү этап, бул биринчи, уюштуруу этабы (2019г). Бул 

баскычта: а) ДОнун концепциясын иштеп чыгуу, бекитүү б) университетте, айрыкча 

окутуучулардын арасында дистанттык окутууга болгон оң көз карашты жана ишенимди 

калыптандыруу, в) окуу-усулдук базаны түзүүнү баштоо пландалган. Ошондой эле буга 

кошумча, аткаруучулардын жумушчу тобун түзүү, кадрларды тандоо; локалдык укуктук 

базаны түзүү, методикалык комплекстерди даярдоо боюнча сунуштарды даярдоо, биринчи 

курстар үчүн контентти жазуу, «AVN» информациялык системасын өнүктүрүү; 

нормативдик жана окуу-усулдук жана башка керектүү документтерди иштеп чыгуу 

каралган. Аны менен бирге, дистанттык окутуу борборлорун түзүү, көз крандысыз тест 

борборлорунун ишин активдештирүү, ДО технологияларын түшүндүрүү, жайылтуу 

иштерин колго алуу долбоорлонгон.   

• Экинчи этап – жумушчу (2020-2021-жж.). Бул баскычтагы негизги милдеттер: 

Бардык багыттар жана НББПлар боюнча кейс-технологиясына ылайык окуу-усулдук 

комплекстерди түзүүнү улантуу; «AVN»ИСнын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, өнүктүрүү; 

ДО боюнча тармактык (интернет) технологияларды киргизүүнү улантуу; Тестирлөөчү 

материалдардын комплексин даярдоо аларды процесске кийирүү жумуштарын 

улантуу;Электрондук библитотеканы ишке киргизүү; Студенттерди дистанттык окутуу 

формасына тартуу; Үйрөтүүчү программаларды, видеосабактарды, электрондук окуу 

китептерин иштеп чыгуу; ДО системасынын апробациялоо этабында келип чыккан 

кемчиликтерди жою; ОПКны, административдик персоналды даярдоо, кайра даярдоо 

жумуштарын улантуу. 

Үчүнчү этап-жыйынтыктоочу (2022-2024гг.).  

Бул этапта: ДО системасын толук кандуу калыптандыруу милдети; дистанттык 

технологияларды колдонуу менен окутуучу жаңы программа/курстарды ачуу;  алгачкы 

эки баскычтагы жасалган жумуштарды корутундулоо, кемчиликтердин үстүндө иштөө; 

ДО системасынын контентин толук камсыздоо; ДО системасын андан ары өнүктүрүү 

пландалган.  

  

Тобокелчиликтер жана алардын алдын алуу механизмдери. 

ДОну долбоорлоо жана функционалдык иштешин камсыздоо процессинде 

тобокелдик факторлору катары каралуучу бир нече кырдаалдарды эске алуу керек болот. 

1. Дистанттык окутуунун идеясын ОПКга жана студенттерге жеткирүү, 

түшүндүрүүдөгү кыйынчылыктар; 

2. Техникалык жабдыктарга болгон көз карандысыздык, демек системанын 

коопсуздугун, анын иштөөсүн камсыздоо маселелери; 

3. Окутуучунун ДО системасында иштөөгө даяр эместиги: усулдук, психологиялык, 

технологиялык. Анткени учурда көпчүлүк окутуучу салттуу системанын алкагында 

доминанта (үстөмдүк кылуучу) катары жүрүп, студентке билим берүү 

траекториясын эркин тандоо укугун берген ДО режиминде иштөөгө даяр эмес.  



Дистанттык билим берүү системасы мультимедиялык каржаттарды активдүү колдонууга 

негизделген болгондуктан, окутуучунун технологияларды колдонуу квалификациясы 

жогору болушу кажет.  Демек, заманбап педагог ДО системасында активдүү жана 

ийгиликтүү иштеши үчүн, олуттуу даярдыктан өтүү менен бирге, кесиптик позициясын да 

өзгөртүп, башка билим берүү парадигмасында жумуш жасоого үйрөнүү керек.  

4. ДО системасынын спецификасына түрдүү себептерге ылайык туура келбеген 

курстарды окутууда дистанттык технологияларды колдонуу тобокелчиликтери. Бүгүн бул 

чөйрөдө окуу процессинде колдонууга сунушталган программалык продуктылардын 

көптөгөн түрлөрү бар. Ошондой эле педагогдордун окуулуктарды электрондук маалымат 

алып жүрүүчү каражаттарда даярдаган мисалдары көп. Бирок, ал курстарды ДО 

системасында колдонуу боюнча тажырыйба жок. Демек, ал курстарды ДО системасында 

колдонуу мүмкүнчүлүгүн баалоодо көйгөйлөр жаралат. 

1 – 2-пункттарда белгилеген тобокелчиликтердин алдын алуу үчүн дистанттык окутуу 

системасын түзүүдө жумушту жүргүзүүнүн деталдуу планы жана механизмдери, ошондой 

эле керектелүүчү ресурстардын  так аныкталуусу зарыл; Окутуучуну ДО системасында 

иштөөгө даярдоо үчүн аларды окутуунун иштиктүү механизмдери кабыл алынып, 

университеттин тийиштүү кызматтарынын координацияланган иш-аракеттери абзел; 

Андан сырткары дистанттык окутуу технологияларын ОПКнын өзүн даярдоодо колдонуу 

максатка ылайык, анткени процессти жон териси менен өткөргөн «окуучу»,  

студенттердин муктаждыктарын толук кандуу сезүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот; Мүмкүн 

толук кандуу ДО системасын киргизүү үчүн материалдык жагын кароо керек болот; 3-

пунктта белгиленген техникалык камсызоодо жаралуучу көйгөйлөрдү туруктуу 

мониторинг, профилактикалык жумуш, менен жоюга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми окуу 

материалдарынын сапаты боюнча кооптонууларды, эки негизги менен, биринчиден, 

курстарды иштеп чыгуучуларга так коюлган талаптар, ал курстар жооп бере турган 

критерийлерди иштеп чыгуу менен. Экинчиси, ДО системасында колдонула турган 

ресурстарды сапаттуу экспертизадан өткөрүү менен.  

  

КОРУТУНДУ 

Бүгүн маалыматтык технологиялар окуу процессин уюштурууда принципиалдуу 

жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштоодо. Дистанттык билим берүү боюнча ушул 

Концепцияны ишке ашыруу менен айрыкча сырттан окууда билим берүүнү сапатын 

практика жүзүндө көтөрүүгө мүмкүн болот. Учурда дүйнө жүзүндө, анын ичинде 

Кыргызстанда дагы, өзүн алдыңкы, инновациялык окуу жайы деп санаган университет 

дистанттык окутууну көңүлдүн сыртында калтыра албайт. 

ДО системасын түзүүнү алгачкы этаптарында финасылык, материалдык, 

техникалык, анан албетте интеллектуалдык чыгымдардын болушу айдан ачык. Бирок, 

убакыт өтүп, система толук кандуу иштей баштаганда дистанттык окутуу, финансылык 

жактан алганда тек гана пайда алып келет, анткени билим берүүнү аралыктан алууну 

каалагандардын саны өсөт. Муну сапаттуу кадрларды тартуу, билим берүү 

программаларын кеңейтүү, окутуунун акысы салыштырмалуу   төмөндөтүү менен жасаса 

болот.  

Андан сырткары, ДО системасынын кийирүүнүн башка оң аспектилери бар, 

мисалы, кафедраларда, жыйынтыгында жалпы университетте методикалык жумушардын 

активдешүүсү, контенттик базанын жаңылануусу, окуу процессине заманбап билим берүү 

технологияларын киргизүү менен окуу жайдын алдындагы эң негизги милдет – сапаттуу 



адистерди даярдоону жолго коюга кошумча өбөлгө түзүлөт. Университеттин чет өлкөлүк 

окуу жайлар менен байланыштарын күчөтүү мүмкүнчүлүгү да өсөт.  

Жыйынтыктап айтканда, ОшМУда эффективдүү, натыйжалуу ДО системасын 

түзгөнгө толук мүмкүнчүлүктөр бар. Жакшы жолго коюлган, өнүккөн сырттан окуу 

боюнча база, механизмдер, нукка салынган структура, келечегинде дистанттык окутуу 

боюнча системага трансформацияланышы керек. Ошондой эле, жогорку квалификациялуу 

окутуучу-профессордук курам, финансылык каражат жана эң негизгиси 

факультет/кафедраларды бул процесске тартуу каалоосу жана мүмкүнчүлүгү.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-Тиркеме 

ОшМУда дистанттык билим берүү системасын түзүү боюнча иш-чаралардын 

деталдуу Планы 

№ Иш-чаралардын аталышы 
Аткаруу 

мөөнөтү 

Жооптуулар Отчеттун 

формасы 

 
1.Нормативдик-укуктук базаны 

даярдоо 

   

1.1 ОшМУда дистанттык билим берүү 

Концепциясын даярдоо 

 

Январь-февраль 

–2019-ж. 
Абазбек уулу Расул Концепциянын 

тексти 

1.2 
 

 

 
 

1.3. 

 
 

 

Ош МУда дистанттык билим берүү 
системасын түзүү боюнча иш-

чаралардын деталдуу планын иштеп 

чыгуу 
 

ОшМУда дистанттык окутууну ишке 

киргизүү боюнча атайын жумушчу 
тобун түзүү 

 

Март 2019-ж. 
 

 

 
 

Март 2019-ж. 

Абазбек уулу Расул 

 

 

 

Абазбек уулу Расул 

Ректор тарабынан 
бекитилген план 

 

 
 

Жумушчу топ 

жөнүндө Ректордун 
буйругу                                       

1.3 Ош МУдагы окуу процессин 

дистанттык окутуу технологияларын 
колдонуу менен уюштуруу жөнүндөгү 

Жобону иштеп чыгуу 

 

Май - июнь 

2019. 

Абазбек уулу Расул 

Бекмуратов А. 

Жобо 

1.4 Окуу документтерин иштеп чыгуу: Март-май 

2019г. 

Жумушчу топ Инструкциялар 

 - Дистанттык билим берүүдөгү окуу 

документацияларын жүргүзүү боюнча 
Инструкция; 

   

 -Ош МУда дистанттык 

технологияларды колдонуу менен 
сабактарды өтүүнүн усулу; 

   

 - Дистанттык окутууда студенттердин 

практикаларды өтүүсү боюнча 
Инструкция; 

   

 - Аралык (промежуточный) 

тестирлөөнү өткөрүү боюнча 

Инструкция  

   

     

1.5 Окуу процессин пландоочу 

документтерин иштеп чыгуу (окуу 
планы, окуу процессини графиги, 

семестрдик план, окуунун 

жадыбалдары, сынак ведомосттору, 
студенттин жеке карточкасы). 

Июнь 2019г. Бекмуратов А. 

Жумушчу топ 

 

     

     

1.6 Жаңы технологиялар жана дистанттык 
окутуу департаментинин жумуш 

номенклатурасын бекитүү 

Март- апрель 
2019. 

Абазбек уулу Расул Департаменттин 
жумуш 

номенклатурасы  

     

 
 

 

2. ДО нун мазмундук-усулдук 

   



№ Иш-чаралардын аталышы 
Аткаруу 

мөөнөтү 

Жооптуулар Отчеттун 

формасы 

базасын иштеп чыгуу 

     
2.1 Окуу-методикалык комплекстерди 

иштеп чыгуу боюнча усулдук 

көрсөтмөлөрдү даярдоо:: 

Февраль-май 

2019г. 

Окуу-

информациялык 

департамент, 

АББСД, ЖТДББД 

Методикалык 

көрсөтмөлөр 

(тексттер 

 - модулдук окуу программасын;    

 - модулдук окуу-усулдук колдонмону 

(жумушчу окуу китебин/рабочий 

учебник); 

   

 - көзөмөлдөө/текшерүүчү 

материалдарды (тесттерди) и др. 

   

2.2. 2.1. пунктта белгиленген окуу-

методикалык комплекстердин 

контентин бардык дисциплиналар 
боюнча иштеп чыгуу, аларды 

редакциялоо жана техникалык 

тапшырмаларга ылайык кабыл алуу: 

- 1-курстарга; 

- 2 –окуу жылына 

- 3- окуу жылына 

 

 

 

 
 

 

 

Июнь 2019. 

Октябрь 2019- 

март 2020. 

Октябрь 2020- 
март 2021. 

ОИД 

ОшМУнун 

кафедраларынын 
ОПКсы 

 

Даяр тексттер 

2.3 Окуу материалдарын студенттер үчүн 

көбөйтүү жана таркатуу. 

Июль-август 

2019-2021г. 

Бекмуратов А.- ОИД, 

кафедралар 

Материалдар 

2.4 Кейс-технологиясы менен жасалган 
индивидуалдык комплектилерди 

даярдоо жана студенттерге жеткирүү 

(1-семестр, 2019-2020). 

Август-сентябрь 
2019г. 

ОИД, кафедралар Материалдар 

 
2.5 

 
Жаңы ДО системасына ылайык 

жооптуулар жана алардын 

функционалдык милдеттери жөнүндө 
буйрукту даярдоо.  

 

 
Март 2019-ж. 

 
Абазбек уулу Расул 

 
Буйруктун 

долбоору 

2.6 ДО боюнча негизги терминдердин 
сөздүгүн (глоссарий) даярдоо басып 

чыгаруу   

Март 2019-ж. Абазбек уулу Расул Терминдердин 
сөздүгү 

 

2.7 

 

ОшМУнун окуу процессинде заманбап 
дистанттык технологияларды колдонуу 

боюнча методикалык көрсөтмөлөрдү 

даярдоо.  

 

Апрель-июнь 
2019-ж. 

 

Жумушчу тобу 

 

Методикалык 
көрсөтмөлөр 

 

2.8 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Окуу процессин уюштуурууда ДО 

технологияларын кийирүү боюнча 
колдонулуучу окуу-методикалык 

документацияларды карап чыгып, 

толуктоолорду иштеп чыгуу: 

-ББПда дистанттык 
технологияларды колдонууну 

камтыган жумушчу окуу 

пландарын;  

 

Май-июнь 

2019-ж. 
 

 

 

 
 

 

 

 

ОИД 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

-бардык багыттар 

ББ программалары 
боюнча окуу 

пландары, 

графиктер, 

жадыбалдар 
 

 

 



№ Иш-чаралардын аталышы 
Аткаруу 

мөөнөтү 

Жооптуулар Отчеттун 

формасы 

 

 
 

 

2.9 

-окуу процессинин графиктерин; 

-сабактардын жадыбалын ж.б. 
иштеп чыгуу. 

 

Электрондук библиотеканы түзүү жана 

толуктоо. 
 

 

 
 

 

ар дайым 

 

 
 

 

Илимий библиотека, 

санариптик 
технологияларды 

өнүктүрүү борбору 

 

 
 

Электрондук 

программалар, 

Электрондук 
ресурстардын 

базасы 

     

 3.ДО нун маалыматтык-

программалык материалдарын түзүү 

   

3.1  «AVN» Информациялык 
системасынын дистанттык 

технологияларды колдонуу боюнча 

атайын функцияларын күчтөндүрүү 

боюнча жумуштарды аткаруу(кадрлар, 
бухгалтерия, окуу процесси: 

администратор, окутуучу, студент) 

Март-апрель 

2019-ж. 

Эргешов М. 

Ибраимов Т. 

Аткарылышы 

боюнча документ 

3.2. «AVN» ИСнын базасында же башка 
платформада электрондук документ 

жүргүзүү боюнча функцияны ишке 

киргизүү  

Август 2019-ж Омаралиев А.Ч. Программа 

3.3 Студенттер үчүн тест системасынын 

техникалык камсызоо программасы 

(программалык-аппараттык комплекс. 

Техникалык тапшырмалардын 

негизинде түзүлүүсү шарт 

Август 2019-ж Молдояров У. 

 

Комплектилердин 

экземплярлары же 

программалык 

камсыздоо. 

3.4. Дисциплиналар боюнча тесттик 

тапшырмалардын комплектилерин 

даярдоо (п.2.1). 

Июнь 2019-ж АББСД, ОИД 

 

Электрондук 

варианттагы 

тесттер  

3.5.  Теле жана видеоконференция өткөрүү 

боюнча методиканы даярдоо жана 

апробациялоо 

 

Март-апрель  

2019-ж 

Асанов Б.  

Эргешов М. 

Видеоконференция 

өткөрүүнүн атайын 

инструкциясы 

3.6. ЖТДББДнын рекламалык 

материалдарын даярдоо (Адис окуу 

борбору менен чогуу)  

Май-июнь 2019-

ж 

Бекмуратов А. 

Ромашов К. 

Долбоор, үлгүлөр 

3.7. Дистанттык окутуунун сайтын 

жарнамалоо  

Ар дайым Эргешов М.  Туруктуу 

иштеген сайт  

3.8 «AVN» ИС менен айкалышкан 

Электрондук библиотеканы түзүү 

боюнча компьютердик программаны 

түзүү/колдо барын иштетүү 
(Программа Интернетте НТМС и pdf 

форматында документтерди көрүү 

мүмкүнчүлүгүн берет). 

 

 

 
4. Кадрларды даярдоо 

Март-июнь 

2019-ж 

ОшМУнун 

санариптештирүү 

боюнча борбору 

 

Программалык 

камсыздоо жана 

ресурсардын базасы 



№ Иш-чаралардын аталышы 
Аткаруу 

мөөнөтү 

Жооптуулар Отчеттун 

формасы 

4.1 Мугалимдердин квалификациясын 

жогорулатуу институту менен 

биргеликте кесиптик кайра даярдоо же 

квалификациясын жогорулатуу 

курстарын уюштуруу (72 саттан кем 

эмес): 

Апрель-май 

2003г. 

ЖТДББД, 

мугалимдерди кайра 
даярдоо институту 

(Жороев Т.А.) 

Сабактардын 

макулдашылган 
графиги (даталары 

менен) 

 а) жаңы маалыматтык-билим берүү 

чөйрөсүндө сабак өтүү үчүн - 

окутуучулук-профессордук; 

   

 б) дистанттык билим берүү 

технологиялары менен иштөө үчүн - 

окуу-көмөкчү персоналга  

   

4.2 ОПК жана көмөкчү персоналды кайра 

даярдоо боюнча окуу программаларын 

иштеп чыгуу (институт менен чогуу) 

 

Апрелге чейин 

2019-ж. 
ЖТДББД, ОшМУнун 

мугалимдерди кайра 

даярдоо институту 

(Жороев Т.А.) 

 

Кайра даярдоо 

боюнча 

программалар 

4.3. ОПК жана кафедралар менен модулдук 

окуу программаларын жана жумушчу 

окуу китептерин иштеп чыгуу 

методикасы боюнча инструкциялык 

сабактарды өтүү. 

Март-май 2019-

ж. 

Бекмуратов А. 

АББСД, ОИД 

Педагогикалык 

билим берүүнү 

өркүндөтүү борбору 

Сабактарды өтүү 

     

 5.Техникалык камсыздоо    

5.1 ДО го өтүү үчүн керектелүүчү 

компьютердик жана башка 

маалыматтык камсыздоо 

жабдыктарынын тизмесин аныктоо 

Февраль-март 

2019ж 

Омаралиев А. 

Молдояров У. 

Ураимов Р. 

Маалымат 

5.2 Дистанттык технологияларды 

колдонууга даярдыкты текшерүү үчүн 

колдо бар жабдыктарды ревизиялоо 

Февраль-март 

2003г. 

Ураимов Р. Маалыматтар 

5.3. ДО го керектелүүчү атайын 

каражаттарды алуу үчүн заявканы 

даярдоо 

Февраль-апрель 

2019-ж 

Абазбек уулу Расул 

Ураимов Р. 

 

Заявка 

5.4. Дистанттык билим берүү 

борборлорун түзүү үчүн кааналарды 

даярдоо жана жабдуу 

Февраль-апрель 

2019-ж 

Абазбек уулу Расул 

Ураимов Р. 

 

Жабдылган 

кааналар 

  

 

 

 

6. ДО нун маселелери боюнча 

   



№ Иш-чаралардын аталышы 
Аткаруу 

мөөнөтү 

Жооптуулар Отчеттун 

формасы 

илимий-изилдөө иштери  

6.1 Дистанттык окутуу технологияларын 

колдонуу менен окутуунун сапатын 

көзөмөлдөө системасын иштеп чыгуу  

Июнь-июль 

2019-ж 

Алтыбаева М. 

АББСД  

 

Окуу-усулдук 

колдонмо 

 

6.2 ДО нун маалыматтык-билим берүү 

чөйрөсүн долбоорлоо 

Июнь-июль 

2019-ж 

Абазбек уулу Расул, 

Омаралиев 

А.жумушчу топ 

Окуу-усулдук 

колдонмо 

 

6.3. Студенттердин окуу ишмердүүлүгүн 

көзөмөлдөө боюнча эксперттик 

системаны иштеп чыгуу 

Июнь-июль 

2019-ж 

ОИД Окуу-усулдук 

колдонмо 

 

6.4 Ош МУда дистанттык окутуу 

шартындагы окуу процессинде 

заманбап маалыматтык 

технологияларды пайдаланууга анализ  

Июнь-июль 

2019-ж 

Абазбек уулу Расул, 

Молдояров У.  

Аналитикалык 

справка 

6.5 Ош МУда студенттерди дистанттык 

технологияларды колдонуу менен 

окутуу системасын иштеп чыгуу 

Июнь-июль 

2019-ж 

Бекмуратов А. ОИД Окуу-усулдук 

колдонмо 

 

6.6 Түрдүү багыттагы/форматтагы 

жолугушуу, конференцияларды 

колдонуу менен ДО системасынын 

мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү/жайылтуу 

Өткөрүлгөн 

датасына 

ылайык 

Бардык 

кызматкерлер 

 

6.7 Ата-мекендик жана чет өлкөлүк башка 

жождордун ДО боюнча тажырыйбасын 

үйрөнүү, кызматташуу  

Ар дайым Кызматкерлер 

Планга жараша 

 

 7. Дистанттык окутууну уюштуруу-

усулдук камсыздоо 

   

7.1. Дистанттык билим берүү боюнча 

илимий конфренцияларды өткөрүү 

(илимий иштер боюнча проректор 

менен биргеликте)  

Атайын планга 

ылайык  

ЖТДББДнын 

директору, илимий 

иштер боюнча 

проректор  

 

 

7.2 Дистанттык окутуу боюнча семинар-

тренингдерди уюштуруу 

 

   

7.3 Мезгилдүү басылмаларда, телерадиодо, 

интернетте ДО боюнча маалыматтарды 

жайгаштыруу 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

        2-тиркеме 

ДИСТАНТТЫК ОКУТУУДА КОЛДОНУЛУУЧУ НЕГИЗГИ  

ТЕРМИНДЕР МЕНЕН АНЫКТАМАЛАРДЫН СӨЗДҮГҮ* 

 

1. Дистанттык окутуунун автоматташтырылган системасы –ДО АС (Автоматизированная 

система дистанционного обучения - АС ДО) – дистанттык билим берүүнүн субъектилерин 

жана аралыктан туруп окутуу процессин  жүргүзүүгө жана колдоого ммүкнүдүк берүүчү 

автоматташтырылган окутуу каражаттарын (АОК) камтуучу автоматташтырылган 

информациялык-педагогикалык система. 

2. Аралыктан жетүүчү автоматташтырылган лабораториялык практикум – АЖ АЛП 

(Автоматизированный лабораторный практикум удаленного доступа -АЛП УД) – 

глобалдык компьютер тармагын жана тиешелүү программалык камсыздоону коштоо үчүн 

жабдылган адистештирилген лабораториялык орнотмо (түзүлүш). АЖ АЛП орнотмосунан 

алыста тургандыгына карбастан тармактагы жабдууда экспериментти аткарууга студенттерге 

жол берет. 

3. Автоматизированный (электронный) учебник - учебник, содержание которого создается, 

хранится и доводится до обучаемого с использованием автоматизированных информационных 

технологий и который является частью АСО. 

4. Билим берүү мекемесинин автономиясы (Автономия образовательного учреждения) – 

мамлекеттик саясаттын билим берүү жаатындагы принциби, бул  мыйзамдарга жана окуу 

жайынын аныкталган таритипте бекитилген Уставына ылайык кадрларды тандоодогу жана 

дайындоодогу, окуу, илимий, финансылык-чарбалык ишмердүүлүктү жүргүзүүдөгү өз 

алдынчалыкты билдирет. 

5. Автоматташтырылган тестирлөө (компьютердик тестирлөө) -Автоматизированное 

тестирование (компьютерное тестирование) – студенттин билимин тестирлөөнүн атайын 

программалык каражаттарынын жана ага киргизилген тесстердин жардамында текшерүү. 

6. Дистанттык окутуудагы адаптациялануучу окуу курсу (Адаптируемый учебный курс в 

дистанционном обучении) -  электрондук коку курсу, андагы материалды үйрөнүүнүн тартиби 

менен көлөмү студенттин билиминин старттык деңгээлине жана анын аралык тесттерден 

өтүүсүнүн натыйжасына жараша аныкталат.   

7. Дистанттык окутуунун администрациялоо (Администрирование дистанционного 

обучения ) – ДОнун окуу процессин башкаруу, ал  студенттер тарабынан академиялык графиктин 

сакталышын көзөмөлдөөнү, зарыл болгон материалдарды таратууну, студенттердин сурамдарына 

ыкчам рекация жасоону ж.б. камтыйт. Тармактык ДОнун азыркы системасынын масштабы чоң, 

ошондой эле окуу процесси жайылтылган мүнөзгө ээ болгондуктан, ДОну администрациялоону 

колдоо үчүн тармактык ДОнун окуу процессин башкаруунун (администрациялоонун) атайын 

системалары пайдаланылат, алар ДОну администрациялоо боюнча функцияларынын олуттуу 

бөлүгүн автоматташтырат. 

8. ДО администратору (Администратор ДО) - тармактык ДОнун окуу процессин 

башкаруунун (администрациялоонун) атайын системаларынын жардамында ДОну 

администрациялоо (башкаруу) боюнча функцияларды аткаруучу жак. 

                                                
* Сөздүктүн негизине МЭСИ, ММИУ, СМУ, Пензен МТУ, Томск МУ,  Н.Э.Бауман атындагы 

ММТУ сыяктуу окуу жайларда, Адистерди даярдоо сапаты проблемаларын изилдөө Борборунда 

иштелип чыккан иштелмелер коюлду. 



9. Асинхрондук дистанттык окутуу (Асинхронное дистанционное обучение) – бул 

ЖОЖдон алыста турган студенттер, алар бир кусртун студенттеринин курамын түзөт жана 

жекече тайпалык окуу планы боюнча дистанттык окутуунун билим берүү мекемеси 

тарабынан иөтелип чыккан окуу-методикалык материалдарды пайдалануу менен окушат. 

10. Аудио конференция – ар кайсыл географиялык чекиттерде турган бир нече жактардын 

коммуникациялык системаларды, компьютердик технологияларды же телефонду 

пайдалануу аркылуу үн чыгарып сүйлөшүүсү (карым-катышы).  

11. Маалыматтар базасы (МБ) - База данных (БД) – маалыматтардын тартипке 

салынып, ЭВМдин жардамында сактоо, топтоо жана иштеп даярдоого арналган топтому. 

Маалматтар базасын түзүү жана жүргүзүү (жаңылоо, аларга сурамдар боюнча жетүүнү 

камсыздоо  жана пйадалануучуга берүү) үчүн тилдик жана программалык каражаттар 

топтому пайдаланылат, ал маалдыматтар базасын башкаруу системасы (МББС) деп аталат. 

Маалыматтар базасы МББС менен биригип, маалыматтар банкын түзөт. 

12. Билимдер базасы (ББ) - База знаний (БЗ) – кайсыл бир предметтик тармак жөнүндөгү 

маалыматтардын формалдашкан системасы, ал объектиледин касиеттери, процесстер менен 

кубулуштардын закон ченемдүүлүктөрү жөнүндө маалыматтарды жана буларды берилген 

кырдаалда чечим кабыл алуу үчүн пайдалануунун эрежелерин камтыйт. Маалыматтар 

базасы пайдаланылуучу чыгаруу механизми менен биргеликте  бул предметтик тармак 

тууралуу суроолорго жооп берүүгө мүмкүндүк берет, ал эми бул суроолордун жообу 

базада даяр түрүндө жок. 

13. Маалыматтар банкы (Банк данных) – маалыматтар базасынын, ошондой эле 

маалыматтарды борборлоштуруп топтоого жана аларды ЭВМ жардамында пайдаланууга 

арналган программалык, тилдик жана башка каражаттардын топтому. 

14. Видеоконференция - ар кайсыл географиялык чекиттерде турган бир нече жактардын 

коммуникациялык системаларды жана/же компьютердик технологияларды пайдалануу 

аркылуу жүрүүчү визуалдуу карым-катышы.  

15. Виртуалдык аудитория (Виртуальная аудитория) – ар кайсыл географиялык 

пункттарда туруп, билим процедураларын өткөрүү үчүн электрондук каражаттардын 

жардамында биригүүчү студенттер. 

16. Виртуалдык китепкана (Виртуальная библиотека) – Интернет глобалдык тармагына 

жайгаштырылган илимий, окуу-методикалык жана кошумча адабияттар. 

17. Гипертекст – маалыматты документтер арасындагы байланыштардын 

(гипершилтемелердин) жардамында берүү жолу. Термин 1965-ж. Тед Нельсон (Ted Nelson) 

тарабынан киргизилген; компьютердик технологиялардын өнүгүшү менен анын 

артыкчылыктарын азыркы ЭЭМде реализациялоонун жогорку натыйжалуулугуна 

байланыштуу жалпы колдонууга ээ болуп калды. Гипертексттик технология Интернет 

чөйрөшсүндө кеңири колдонууга ээ болду. 

18. Гипертексттүү окуу курсу – гипертексттик форматта берилип, эреже катары, 

иллюстрациялар менен толукталган окуу курсу. Гипертексттүү курстарды түзүү үчүн 

стандарттуу HTML (болочокто XML) форматы пайдаланылат. 

19. Глоссарий – материалды адекваттуу аңдап-түшүнүү үчүн зарыл болгон түшүнүктөрдүн 

аныктамал ары менен түшүндүрмөлөрүн камсыздайт. Түшүнүктөрдүн жалпы аныктамасын 

сунуштаган жалпы түшүндүрмө сөздүктөн (Энциклопедиядан) айырмаланып,  глоссаарийде 

акутаклдуу контексттин спецификасы эске алынат. 



20. Маалыматтын даярдыгы (Готовность информации) – тиешелүү маалымат 

технологияларын пайдалануу менен дайыма, зарылдык пайда болгон учурда маалыматка 

жетүү мүмкүнчүлүгү. 

21. Маалыматтар (Данные) – маалыматты кайра жөнөтүү, жыйноо, сактоо жана иштеп 

идаярдоо үчүн формалдашкан түрдө берүү. 

22. Иштиктүү оюн (Деловая игра) –студенттер тайпасынын (же студенттин) берилген эрежеге 

ылайык ЭЭМ менен диалогдук режимде ойноо жолу аркылуу түрдүү имитациялануучу 

(тууралуучу) өндүрүштүк кырдаалдарда башкаруучулук чеимдерди кабыл алуу методу. Бул 

окутуунун активдүү методу студенттердин өз алдынча ойлоосун калыптандырууга 

багытталган. 

23. Окутуу программасынын демо-версиясы (Демо-версия обучающей программы) – окутуу 

программасынын версиясы, бул анын баштапкы коюлган мүмкүнчүлүктөрүнө 

салыштырмалуу айрым бир чектөөлөр (пайдалануу мөөнөтү же берилүүчү материалдын 

көлөмү боюнча) коюлган бардык негизги мүмкүнчүлүктөрүн демонстрациялоого мүмкүндүк 

берет. 

24. Дистанттык окутуунун дидактикалык каржаттары (Дидактические средства 

дистанционного обучения) – окутуучу менен түздөн түз карым-катыш жок учурунда окуу 

материалдарынын, окутуу методдору менен ыкмаларынын, окуу-таанып билүү 

ишмердүүлүгүн уюштуруу формаларынын автоматташтырылган процедура түрүндө 

реализациялануучу комплекси. 

25. Дистанттык билим берүү (Дистанционное образование) – билим берүү цензин 

тастыктоо менен дистанттык окутуу (ДО) процесси реализациялануучу педагогикалык  

система.  

26. Дистанттык окутуу  - Дистанционное обучение (ДО) - 1) окутуучу менен 

студенттердин ортосундагы бири бири менен жана окутуу каражаттары аркылуу 

интерактивдүү (диалогдук), асинхрондуу же синхрондуу өз ара аракеттешүүсүнүн максат 

багыттуу, алардын мейкиндикте жана убакытта жайгашышына индифференттүү болгон 

процесси; 2) аралыкта туруп окутуу технологиясы, ал өзүнүн реализациялануусунда 

окутуучу менен студенттердин физикалык жана географиялык жактан ар кайсыл жерде 

турган ордун алдын ала эске алат. 

27. Дитстанттык технологиялар (Дистанционные технологии) – студентке билим 

берүү мекемеси кайсыл жерде тургандыгына карабастан билимге, билгичтиктерге жана 

көндүмдөргө ээ болууга (өзүнүн компетенцияларын калыптандырууга) мүмкүндүк 

берүүчү окутуу методдору менен информациялык-телекоммуникациялык каражаттар 

системасы.  

28. Чөп кат (Закладка) – сабактагы (электрондук окуу китебиндеги, курсундагы) студент 

кайра кайрылып келүүчү позицияны аныктоо. Чөп каттар студенттер тарабынан баяндама 

берүү максатында өз шилтемелерин түзүү үчүн аныкталат. 

29. Жекече окуу планы (Индивидуальный учебный план) – жекече буюртма аткарлыган 

менен же айрым бир студенттин муктаждыгын канааттандыруу үчүн түзүлгөн окуу 

программасы жана/же окуу-методикалык материалдар. 

30. Жекече тайпалык окуу планы (Индивидуальный групповой учебный план) – 

студенттердин бир тайпасынын жекече буюртмасы менен аткарылган же айрым бир 

категориядагы студенттердин муктаждыгын канааттандыруу үчүн түзүлгөн окуу 

программасы жана/же окуу-методикалык материалдар, бул студенттерди жекече окуу 

пландарынын окшоштугунун негизинде окуу тайпасына бириктирүүгө болот. 



32. Интерактивдүүлүк (Интерактивность) – программа тарабынан пайдалануучунун 

кандайдыр бир иш-аракеттерине жооп катары ЭЭМ менен болгон диалог режимин 

камсыздоочу реакция жасоо. 

33. Интернет (Internet) - өз ара аракеттешүү үчүн TCP/IP стандарттуу проткоолдорун 

пайдалануучу компьютердик тармактардын глобалдык системасы. TCP (Transfer Control 

Protocol) протоколу Интернетке кошулган эки компьютер кандайча бири бири менен байланыш 

түзөт жана бул байланышты кантип тастыктай тургандыгын сүрөттөп берет. IP протоколу 

(Internet Protocol) Интернетке кошулган компьютер маалыматтарды тармакка өткөрүп берүү 

үчүн кандайча бөлүштүрөрүн жана бул пакеттер дайындалган жерге жеткирүү үчүн кантип 

даректелишин сүрөттөп берет; байланышты орнотууну тастыктоо бул протокол тарабынан 

каралбайт. 

34. Интернет-курстар (Интернет-курсы) – окуу-методикалык материалдарды жиберүү үчүн, 

ошондой эле студенттер менен окутуучулардын ортосундагы байланыштар үчүн Интернетти 

пайдаланууга багыт алган окуу курстары. 

35.  Интернет-окутуу (Интернет-обучение) – реалдуу убакыт ичинде оккутуу, мында 

студенттер маалымат булактары менен же бири бири менен компьютердик тармак же 

Интернет тармагы аркылуу байланышта болот. 

36. Интероперабелдүүлүк (Интероперабельность) – системанын башка системалар менен өз 

ара аракеттешүүгө жөндөмдүүлүгү. 

37. Интранет (Intranet) — уюмдун Интернет стандарттарын, протколдорун жана 

технологияларын пайдалануучу ички тармагы (корпорациялык тармагы) Интранет Интернетке 

туташтырылышы мүмкүн. 

38. Информациялык молчулук (Информационная избыточность) – автоматташтырылган 

информациялык системада пайдаланылуучу маалыматтардын бир бөлүгүнүн кайталанышы, 

булар анын нормалдуу иштөөсүнө чоң даражада таасир этет жана маалыматты сактоочу 

түзүлүштөр бузулган учурда кайра калыбына келтирүүдө орчундуу убакытты талап кылат. 

39. КОПР Информациялык подсистемасы (Информационная подсистема КОПР) – 

окутуучу программанын мазмундук бөлүгү. 

40. ДО системасынын информациялык-билим берүү чөйрөсү (Информационно-

образовательная среда системы ДО) – ДОго катышкан билим берүү мекемелеринин окуу, 

методикалык жана информациялык ресурстарын заманбап информациялык жана 

телекоммуникациялык технологиялардын жардамында бириктирүүчү чөйрө. 

41. Информация (предметтик тармак жөнүндөгү) - Информация (о предметной области) 

– предметтик тармактын предметтери, фактылары, түшүнүктөрү жөнүндөгү 

маалыматтардын ар кандай түрү. 

42. Информациялык ресурстар (Информационные ресурсы) – адамдар тарабынан 

өздөрүнүн тигил же бул маалыматка болгон муктаждыктарын канааттандыруу үчүн 

топтолгон нерселердин баарысы. 

43. Интернеттин информациялык ресурстары (Информационные  ресурсы Интернета) - 

электрондук почта, телеконференциялар, окурмандардын аралыктагы ачык каталогдору, , 

виртуалдык (тармактык, электрондук) китепканалар, онлайн журналдар, маалыматтар базалары 

жана банктары, билимдер базалары. 

44. ДОну кадрлар менен камсыздоо (Кадровое обеспечение ДО) – ДОнун жүрүшүндө 

окутуучулук, методиукалык жана административдик ишмердүүлүктү жүргүзүүчү, ошондой 

эле ДО процесстерин техникалык колдоону камсыздоочу жактардын жыйындысы. 



45. Интернет каталогдору (Каталоги Интернет) – ар түрдүү тармактык ресурстарга, 

биринчи кезекте WWW. документтерге берилген тематикалык системалаштырылган 

шилтемелер коллекцияларын сактоо каражаттары. Каталогдор иерархиялык түрдө уюшулган 

тематикалык түзүмгө ээ. Алар түйүндүү сөздөр боюнча издөө, акыркы келип түшүүлөрдүн 

тизмелерин берүү сыяктуу сервистерди да камсыздайт. 

46. Кейс (case): 1) конкреттүү практикалык кырдаалды сүрөттөп жазуу, “типтүү 

кырдаалдардан, мисалдардан – эрежеге карай” принциби (тескерисинче эмес) боюнча 

окутуунун методикалык ыкмасы; угуучулардын болочок ишмердүүлүк практикасынан алынган 

конкреттүү кырдаалдарды кароого негизделген активдүү окутуу методун көздөйт («кейс-

стадини» караңыз); 2) набор специально разработанных учебно-методических материалов на 

различных носителях (печатных, аудио-, видео-, электронные материалы), выдаваемый 

студентам и слушателям для самостоятельной работы. 

47. «Кейс-стади» (case-study) – кандайдыр бир ишкананын иштөөсүнүн мисалында реалдуу 

пробленмаларды пайдаланууга негизделген кырдаалдык окутуунун методикасы, ал студенттен 

сунушталып жаткан кырдаалдын кандайдыр бир максатка ылайык чечилишин талап кылат. 

Ушул методикага ылайык кейс проблеманы коюу менен конкреттүү практикалык 

кырдаалды сүрөттөп жазган материалдарды (изилдө максаты көрсөтүлүү менен), 

маалыматтык жана кошумча информацияны (анын ичинде аудио-, видео- жана 

электрондук сактоочу каражаттарда), методикалык материалдарды камтыйт. 

48. Кейс-технология – окуу процессин дистанттык түрдө уюштуруунун технологиясы, 

мында атайын иштелип чыккан окуу-методикалык материалдар атайын топтомго (кейс) 

комплекттелип, ар кайсыл географиялык пункттарда жашаган студенттерге же угуучуларга 

окуу семестринин же курсунун программасын өз алдынча өздөштүрүүсү үчүн берип 

жиберилет (жөнөтүлөт).  Студенттерге жардам электрондук почта, телефон аркылуу же 

окутуучу-консультанттар (тьюторлор) менен кат жазышуу аркылуу ишке ашырылат, 

окутуучу-консультанттар  (тьюторлор) атайын окуу борборлорунда болушат, мында 

студенттер жана угуучулар үчүн окуу иш-чаралары базалык окуу жайынан чыгып баруучу 

окутуучулар тарабынан уюштурулушу мүмкүн. 

49. Компьютерлештирилген окуу курсу (Компьютеризированный учебный курс) – 

негизинен басып чыгарылган материалдарга, аудио- же видеокассеталарга негизделип, 

бирок компьютердик технология каражаттары менен толукталган окуу курсу (окутуучу 

программалар, моделдөө системалары, математикалык пакеттер, билимдерди текшерүүнү 

программалык каражаттары). 

50. Компьютердик окутуу программасы (КОПР) - Компьютерная обучающая 

программа (КОПР) – студент тарабынан окуу материалын өз алдынча өздөштүрүүдө 

пайдаланылуучу программалык каражат. Студенттин КОПР менен иштөөсү көбүнесе 

мультимедиа мүмкүнчүлүктөрүн жана башка компьютердик жана методикалык ыкмаларды 

тартуу менен активдүү диалогго кирүү принцибинде түзүлөт, булар айрым учурда 

студенттин окутуучу менен болгон байланышы чектелген шарттарда окутуучунун жоктугун 

компенсациялайт. Дистанттык окутуу системасынын натыйжалуу окуу каражаты болуп 

саналат. 

51. Компьютердик электрондук окуу китеби (КЭОК), компьютердик окуу курсу 

(Электрондук окуу китеби)  - Компьютерный электронный учебник (КЭУ), компьютерный 

учебный курс (Электронный учебный курс) –басылып чыккан окуу китебин гипертекст 

түрүндө компьютерге өткөрүү. Басылма материалдарга салыштырмалуу КЭОКко ыкчам түрдө 

өзгөртүүлөр кирглиши мүмкүн; ал ири граифкалык көрсөтмөлүүлүккө жана пайдалануучулар 



үчүн  ыңгайлуу интерфейске (меню, маалымдамалар) ээ; КЭОКто ар бир теманын аягында 

текшерүү жана өзүн өзү текушерүү үчүн тесттик тапшырмалар жайгаштырылат. 

52. Жетүүнү контролдоо (Контроль доступа) – маалыматтардын белгилүү бир 

типтерине жетүүгө уруксат берүүчү же тыюу салуучу коопсуздук технологиясы, ал жетүү 

керек болгон  объект менен жетүүнүн максаты болгон маалыматтар объектисинин 

идентификациясына негизделген. 

53. Дистанттык окутуунун (ДО) сапатын контролдоо жана баалоо - Контроль и оценка 

качества дистанционного обучения (ДО) – ДО системасындагы билим берүү 

ишмердүүлүгүнүн мониторинги жана анда окуп жаткандардын даярдык сапатын текшерүү, 

ал сабактардын түрлөрү менен окуу материалдарынын мазмунунун окуу пландарына жана 

билим берүү стандарттарына дал келүүсүн аныктайт. 

54. Электрондук документ жүгрүртүүнүн корпоративдик информациялык системасы 

(Корпоративная информационная система электронного документооборота) – 

информациялык агымдардын жыйындысы жана аларга төп келүүчү, ишмердүүлүктүн 

бардык түрлөрүн (окуу, илимий, административдик, чарбалык ж.б.) чагылдыруучу 

документ жүгүртүү. 

55. Окутуу курсу (Курс обучения) - 1) белгилүү бир билим берүү программасы тарабынан 

каралган окуу дисциплиналарынын, предметтердин жана темалардын бүтүн цикли; 2) 

окутуунун аяктаган этабы; 3) тигил же бул предмет же илимий дисциплина боюнча 

билимдердин, билгичткитердин жана көндүмдөрдүн так аныкталган алкагы; 4) окутуунун 

белгилүү бир баскычы, демейде окуу жылына теңдештирилет. 

56. Метамаалыматтар (Метаданные) – башка маалыматтарды, алардын мүнөздөмөлөрүн, 

турган жерин, пайдалануу жолдорун сүрөттөп жазуучу маалыматтар. 

57. ДО курсун методикалык камсыздоо (Методическое обеспечение курса ДО) –ДО курсун 

окуп-үйрөнүү боюнча окуу пландары, программалар, методикалык сунуштамалар, булар ар 

түрдүү сактоочу каражаттарда турат. 

58. Мобилдүүлүк (өткөрүүчүлүк, өз ара алмашуучулук) -Мобильность (переносимость, 

взаимозаменяемость) – аппараттык платформаны модернизациялоодо же алмаштырууда 

программаларды, маалыматтарды алып өтүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоочу ачык системанын 

касиети, жана бул системага же системанын аппараттык платформасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүүдө адистердин кайра даярдыксыз эле алар менен иштөө мүмкүнчүлүгү. 

59. Дистанттык окутууда эксперименттик (практикалык, лабораториялык) иштерди моделдөө 

- Моделирование экспериментальных (практических, лабораторных) работ в дистанционном 

обучении (ДО) – окуу планы тарабынан каралган эксперименттик (практикалык, 

лабораториялык) иштерди тиешелүү процесстер менен кубулуштарды программалык 

каражаттардын жардамында моделдөө жолу менен аткаруу. Бул максатта моделдөөнүн 

универсалдык системалары жана САПР, ошондой эле лабораториялык эксперименттерди 

моделдөөнүн атайын программалары да пайдаланылышы мүмкүн. 

60. Модем – компьютерлерге бири бири менен телефон линиялары аркылуу щз ара 

аракеттешүүгө мүмкүндүк берүүчү электрондук түзүлүш, ал аналогдук линиялар боюнча 

таратуу үчүн санариптик сигналдарды  аналогдук сигналдарга кайра түзүп  берет. 

61. Модуль – окуу курсунун аяктаган этабы, түзүүчүсү. 

62. Курстун модулдук (блоктук) түзүмү - Модульная (блочная) структура курса  – 

аяктаган курамдык бөлүктөрдөн (окуу модулдарынан) турган курс түзүмү, аны окуп-

үйрөнүүнүн ар түрдүү билим траекторияларын пайдаланууга жол берет жана бир эле ошол 



курсту деңгээли, көлөмү жана максаты ар түрдүү болгон билим берүү программаларында 

пайдаланууга уруксат берет. 

63. Модулдук окуу программасы (Модульная учебная программа) – модулдар түрүндө 

көрсөтүлүп, анын мазмунуна, түзүмүнө, көлөмүнө жана формасына коюлуучу ОшМУда 

кабыл алынган талаптарга ылайык иштелип чыккан окуу дисциплинасынын мазмунун 

ачып көрсөтүүчү документ. 

64. Мониторинг –кандайдыр бир процесске же адамдын ишмердүүлүгүнө каалаган 

натыйжаларга жетүү үчүн зарыл болгон жардамды же жетектөөнү камсыздоо максатында 

байкоо жүргүзүү жана контролдоо. 

65.  Дистанттык окутуу системасынын мониторинги (Мониторинг системы 

дистанционного обучения (ДО) – ДО системасын башкаруу жана анын абалын контролдоо 

боюнча информациялык-баалоочулук каражаттардын жана түзүмдөшкөн процесстердин 

комплекси. 

66. Мультимедиа (англ, multimedia лат. multum – көп жана media, medium – ойду топтоо, 

каражаттар) – информациянын комплекстүү электрондук түрдө анын түрлөрү (текст, 

сүрөт, анимация, аудио- и видеофрагменттер) кошо берилиши. 

67. Мультимедиалык каражаттар (Мультимедийные средства) – кыймылсыз сүрөттөр, 

видеофильмдер, анимацияланган графикалык образдар, текст, кеп жана үн коштоо менен 

жүргүзүлүүчү операцияларды бир эле мезгилде аткарууга мүмкүндүк берүүчү интерактивдүү 

каражаттар. 

68. Мультимедиалык окуу материалдары (Мультимедийные учебные материалы) – 

электрондук формадагы тексттүү материалдарды,  аудио-, видео же анимациялык 

элементтерди камтуучу окуу материалдары. Эреже катары, термин маалыматтардын 

электрондук сактоочу каражаттарында турган материалдарды белгилөө үчүн колдонулат. 

69. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения (ДО) – аткаруу 

бийлигинин билим берүү чөйрөсүндөгү башкаруу органынын мыйзамдары, нормалары, 

эрежелери жана документтери, ошондой эле ДОну ишке ашырып жаткан билим берүү 

мекмелеринин ДО технологияларынын негизинде окуу процессин даярдоону жана жүргүзүүнү 

жөнгө салуучу ички нормативдүү документтери. 

70. Реалдуу убакыт ичинде окутуу (Обучение в реальном времени) – студенттер 

информация булагы же бири бири менен электрондук тармак аркылуу тбайланышкан 

кырдаалдарды сүрөттөп жазуу үчүн пайдаланылуучу термин. 

71. Дистанттык билим берүүнү борбордук (базалык) мекемесинин (борборунун, 

колледжинин, институтунун, академиясынын, университетинин) базасында окутуу - Обучение 

на базе центрального (базового) учреждения дистанционного образования (центра, 

колледжа, института, академии, университета) - негизги милдеттер окутуучулардын студенттер 

менен түздөн түз карым-катыш педагогикалык технологияларын колдонуу менен да, ар 

түрдүү компьютердик жабдууларды жана стулденеттерди компьютердик тармак аркылуу 

камсыздоону пайдалануу менен да окутуунун жолу. Негизги мүнөздөөсү – окутууда сырттан 

алынган же борбордо түзүлгөн окуу материалдарын пайдалануу менен жардам берүү 

варианттарынын кеңири дипазонун камсыздоо мүмкүнчүлүгү. 

72. Дистанттык окутуунун педагогикалык технологиялары (Педагогические технологии 

дистанционного обучения) – электрондук телекоммуни кацияны жана атайын дидактикалык 

каражаттарды пайдалануу менен түздөн түз же ортомчу аркылуу карым-катыш жасоонун 

педагогикалык технологяилары. 



73. Платформа – мисалы, пркладдык система (тиркеме) аткарылуучу же түзүлүүчү 

программалык, аппараттык жана/же чөйрөнү билдирүүчү жалпы термин. Программалык 

платформалардын мисалдары: MS DOS, Windows, Unix, Macintosh  ж.б. 

74. Издөө серверлери (Интернет глоаблдык тармагында) - Поисковые серверы (в глобальной 

сети Интернет) – Интернет тармагынын ресурстарын автоматтык түрдө көздөн өткөрүп 

турууга бөлүнүп берилген компьютерлер. Пайдалануучу издөө серверине аны кызыктырган 

теманы сүрөттөчү фразаны же түйүндүү сөздөрдү кабарлайт. Сурамга жооп катары сервер 

тиешелүү ресурстардын тизмесин кабарлайт. 

75. Автоматташтырылган окутуу каражаттарынын (АОК) жардамында алдын ала 

тестирлөө - Предварительное тестирование с помощью автоматизированных средств 

обучения (АСО) – студенттер модулдун материалдарын окуй баштар замат өткөрүлүүчү 

тестрилөө. Ага аяктоочу тестирлөөнүн суроолоруна  окшош суроолор кирет. Максаты: 

деңгэжэлин баалоо жана окутуу стратегиясын иштеп чыгуу. 

76. Предметтик тармак (Предметная область) – айрым бир ой жүгүртүү, илимий 

теориянын фрагменти же бүтүндөй теория катары түшүнүлүүчү жогорку мектепте 

информациялык технологиялар алкагы менен четелүүчү ошол контексттин чектеринде 

каралуучу реалдуу же болжолдонуучу дүйнө объектилеринин жыйындысы.  

78. Окутулуучу программа боюнча презентациялык материалдар (Презентационные 

материалы по обучающей программе) – жарнама иретинде жана кызыккан тараптарды окутуу 

программасы менен тааныштыруу максатында пайдаланылуучу демо-роликтер менен демо-

версиялар. 

79. Окутуучу-консультатнт (тьютор) -Преподаватель-консультант (тьютор) – 

конкреттүү окуу программасынын алкагында студенттерге консультация берүүчү, атайын 

даярдалган окутуучу. Анын функциялары - студентти жетектөөдө жана ийгиликтерин 

баалоодоколдоо көрсөтүп, жардам берүү. 

80. Программалык камсыздоо (программалык каражаттар) - Программное обеспечение 

(программное средство) – интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жемиши, ал өзүнө компьютердик 

колдоо каражаттары аркылуу туюнтулуучу информацияны камтыйт. Программалык камсыздоо 

файлдар түрүндө уюштурулат. 

81. Тиркеменин программалык интерфейси (Программный интерфейс приложения) – 

стандарттуу программалык үзгүлтүккө учуратуулардын, чакыруулардын, функциялардын жана 

маалыматтар форматтарынын топтому, алар прикладдык программа тарабынан тармактык 

кызматтарга, түзүлүштөргө же операциялык системаларга жетүү үчүн пайдаланылат.  

82. Студенттин жумушчу орду (Рабочее место обучаемого) – студенттин окуу 

процессинин уюштуруучу бөлүгү, ал төмөнкүлөрдү камтыйт: 

- окуу аудиториясынлдагы орун; 

- персоналдык компьютер; 

- телефон; 

- Интернетке чыгуу; 

- телекоммуникациялык байланыштар; 

- окуу-методикалык материалдардын кейс-комплекттери; 

- окуу материалдарын окуп-үйрөнүүдө аудио-, видео жана башка колдонмолорду 

пайдалануу үчүн тиешелүү аянттар. 

83. Жумушчу окуу китеби (Рабочий учебник) – тиешелүү багыт жана адистик боюнча 

мазмуну менен түзүмү Мамстандарттын талаптары, ОшМУнун модулдук окуу планы, 

ошондой эле модулдук окуу программасы менен аныкталган окуу-методикалык колдонмо. 



84. Дистанттык окутуу (ДО) курсун иштеп чыгуучу - Разработчик курса 

дистанционного обучения (ДО) - 1) Курстун автору тарабынан берилген окуу-

методикалык материалдарды ДО курсу үчүн кабыл алынган формага өткөрүү боюнча 

техникалык иштерди аткаруучу жак (жактар тобу);  2) ДО курсун иштеп чыккан (жумушту 

техникалык жактан аткарган жана курстун автору  менен тиешелүү макулдашуу түзгөн) 

уюм. 

85. Сервер - компьютер же программалар пакети (тиркеме), ал ошол же башка компьютерде 

иштеп жаткан клиенттик программалык камсыздоого спецификалуу түрдөгү кызмат көрсөтөт, 

ресурстарды же маалыматты берет. 

86. Окутуу программаларын сертификациялоо (Сертификация обучающей программы) – 

окутуу программаларынын сапатын жана өз максатына дал келүүсүн расмий түрдө тастыктоо 

процедурасы. 

87. Тармактык курс (Сетевой  курс) – жетүү локалдык жана глоабалдык тармактар аркылуу 

ишке ашырылуучу информациялык-программалык система. Тармактык курстун негизинде 

предметтик тармак жөнүндө маалымат жана аны окуп-үйрөнүү инструментарийлери жатат. 

88. Дистанттык билим берүү системасындагы (ДБС) тармактык технологиялар - 

Сетевые  технологии  в  системе дистанционного образования (СДО) –  студенттерди 

окуу-методикалык материалдар менен, ошондой эле окутуучу менен студенттердин 

интерактивдүү өз ара аракеттешүүсүн камсыздоо үчүн Интернет тармагын пайдаланууга 

негизделген технологиялар. 

89. Тармак (Сеть) – географиялык жактан чачыралган байланыш түзүлүштөрүнүн 

(терминалдардын) ар биринин ортосунда сигнал берүү так жана ишенимдүү болсун үчүн өз ара 

байланышкан жана координациялануучу система. 

90. Синхрондук дистанттык окутуу (“биргелешип иштөө”) - Синхронное дистанционное 

обучение  («совместная работа») –сабактарды (леккциялар, консультациялар ж.б.) өткөрүүнү  

камсыздоочу билим берүү мекемеси, жана бир эле мезгилде сабак окуп жаткан студенттер 

тайпасы бири биринен олуттуу аралыкта ажыраган учурдагы окутуу технологиясы. Мындай 

тайпаны виртуалдык окуу тайпасы деп аташат, бул тайпанын мүчөлөрү ар кандай 

аудиторияларда же ар башка калктуу пункттарда да болушу мүмкүн. Окутуучулар менен 

студенттердин өз ара аракеттешүүсү убакыттын реалдуу масштабында болуп өтөт. 

91. Дистанттык билим берүү системасы (ДБС) - Система дистанционного образования (СДО) 

– билим берүү программаларын окутуунун дистанттык технологияларын пайдалануу менен 

түзүүгө жана практика жүзүндө ишке ашырууга тартылган уюштуруучулук, 

телекоммуникациялык, педагогикалык жана илимий ресурстардын топтому. Уюштуруу жагынан  

ал билим берүү мекемелеринин бейформал консорциуму болуп саналат, анын катышуучулары 

кызматташуу жөнүндөгү келишимдер смистемасы аркылуу бириккен жана ал координациялоочу 

органдардан, изилдөөчү уюмдардан, ДОнун базалык окуу жайларынан (Дого жооптуу түзүмдүк 

бөлүктөрдөн), университеттер тармагынан жана ДОнун окуу борборлорунан турат. 

92. Компьютердик окутуу системасы (КОС) - Система компьютерного обучения (СКО) – 

окуу процессин уюштуруу максатында компьютердик технологияларды пайдалануунун 

негизинде системага бириккен уюштуруучлук, педагогикалык жана илимий ресурстардын 

жыйындысы. 

93. Билимдерди тестирлөө системасы (Система тестирования знаний) – студенттердин 

билимин текшерүүнү камсыздоого арналган программалык система. Көп иучурларда мындай 

системаларды өзүн өзү текшерүүгө (сыноо иртеинде тестирлөө) жана билимди окутуучу 



тарабынан текшерүүгө бөлүшөт. Кээ бир учурларда өзүнчө системаны  бөлүп авлбай эле, ДО 

курсуна (курстун модулуна) өзүнчө оригиналдуу тестирлөө модулдарын киргизишет. 

94. Тармактык дистанттык окутуунун окуу процессин башкаруу (администрациялоо) 

системасы - Система управления (администрирования) учебным процессом сетевого 

дистанционного обучения (ДО) – угуучуларды кабыл алуу жана бүтүрүп чыгаруу, алардын 

академиялык графикти аткаруусу, окутуучу-консультанттар тарабынан аткарылган иштерди 

каттоо жөнүндөгү, ошондой эле зарыл болгон документтерди басып чыгаруу тууралуу ж.б. 

маалыматты эсепке алууну камсыздоого арналган программалык система. Мындай 

системаларга маалыматтарды коргоо жана ДОну пайдалануучулардын түрдүү категорияларынын 

жетүү укуктарын чектөө боюбнча, электрондук китепкананы каталогизациялоону жана анын 

иштешин камсыздоо боюнча функциялар да жүктөлөт. 

95. Дистанттык окутуунун (ДО) аралаш (комбинацияланган) технологиясы - Смешанная 

(комбинированная) технология дистанционного обучения (ДО) – бир курсту окуп-үйрөнүүдө 

ДОнун ар кандай технологияларын айкалыштыруу, мисалы, басып чыгарылган окуу материалдар 

комплектисин кейс-технология сыяктуу окутуучунун консультациясы менен толуктап, тармактык 

технологиядагыдай  электрондук почта аркылуу берүү. 

96. Долбоорлор үстүндө биргелешип иштөө (Совместная работа над проектами) – ДО 

студенттеринин жалпы долбоорлорду биргелешип, анын ичинде бөлүштүрүлгөн тайпалар 

курамында телекоммуникация каражаттарынын жардамында аткаруусу. 

97. Дистанттык окутуу (ДО) курсун коштоо - Сопровождение курса дистанционного 

обучения (ДО) - 1) ДО курсун үйрөнүүчү студенттерге окутуучулардын көрсөткөн 

методикалык колдоосу жана консультациялары; 2) ДО курсун техникалык жана дизайндык 

жактан өркүндөтүү, ошондой эле анын мазмунун актуалдаштыруу. 

98. ДО электрондук окуу курстарын жеткирүү жолдору - Способы доставки электронных 

учебных курсов ДО – дискеталарда же CD-ROM аркылуу жиберүү, тармактан көчүрүп алуу, 

WWW-сервердин ресурстары менен «on-line» режиминде иштөө. 

99. Дистанттык технологиялар каражаттары (Средства дистанционных технологий) 

– дистанттык технологияларды реализациялоого мүмкүндүк берүүчү окутуу каражаттары 

(окуу каражаттары), тактап айтканда: кагаз бетинде же электрондук түрдө атайын 

уюштурулган окуу материалдары; видео- жана аудиоколдонмолор, компьютердик окутуу 

программалары, виртуалдык-тренингдик комплекстер жана текшерүүчү-өлчөөчү 

материалдар (тесттер ж.б.).  

100. Окутуунун ТВ-технологиялары – ьелевидениенин эфирдик, кабелдик жана космостук 

системаларын пайдаланууга негизделген окутуу технологиялары. 

101. Терминал – аралыктагы компьютерге командаларды жиберүүгө мүмкүндүк берүүчү 

түзүлүш. Жок дегенде, терминал деп клавиатура, дисплей экраны, жана сигналдарды кабыл 

алууну жана иштеп даярдоону камсыз кылуучу электрондук түзүлүш эсептелет. 

102. Жетишкендик тести (Тест достижений) – студенттин конкреттүү предметтик тармак 

боюнча билимди өздөштүрүү даражасын ианыктоону максат кылган тесттик тапшырмалардын 

топтому. Деги эле бардык тесттердин жана жетишкендик тесттеринин натыйжалуулугунун эң 

манилүү критерийлери - валиддүүлүк, ишенимдүүлүк, дискриминативдүүлүк, тестирлөөнүн 

натыйжаларын баалоо шкаласын тандоонун негиздүүлүгү. 

103. Алдын ала тестирлөө (Тестирование предварительное) – программаны (курсту) 

окутуу башталганга чейин өткөрүлүүчү тестирлөө. Мунун максаттары болуп окутуу 

процессине уруксат берүү (кирүү сынагы) же даярдоо план менен программасын студенттин 

билиминин баштапкы деңгээлине ылайык коррекциялоо болушу мүмкүн. Алдын ала 



тестирлөөнү окутуунун автоматташтырылган каражаттарынын  (ОАК) жардамында өткөрүү 

жакшыраак. 

104. Курсту аяктагандан кийинки тестирлөө (Тестирование после окончания курса) 

– студенттердин билимди өздөштүрүү даражасын баалоо макасатында курсту же модулду 

окуп-үйрөнүүнү аяктагандан кийин зачет же сынак формасында өткөрүлүүчү тест. 

105.  Аралык тестирлөө (Тестирование промежуточное) – курсту окуп-үйрөнүүнүн 

жүрүшүндө, эреже катары, окутуу процессин коррекциялоо үчүн, көбүнесе өзүн өзү 

тестирлөө түрүндө уюштурулуучу тестирлөө. 

106. Тесттик тапшырма (Тестовое задание) – студент туура жообун берүүгө тийиш болгон 

суроо, студент аны өз алдынча жазып алат (тесттик тапшырманын ачык формасы) же 

жорптун сунушталган варианттардын ичинен тандайт (тапшырмалардын жабык формасы). 

Тесттик тапшырмаларды эки топтогу элементтердин арасындагы дал келүүчүлүктү аныктоо 

тесттерине, ошондой эле тизмедеги элементтердин туура ырааттуулугун аныктоо тесттерине 

бөлүшөт. 

107. Окуу материалдарын сактоо технологиялары (Технологии хранения учебных 

материалов) – окуу материалдарын сактоо жолдору (басып чыгарылган продукция, аудио- жана 

видеокассеталар, дискеталар, CD-дисктер, электрондук окуу материалдарынын жана 

телеконференциялардын серверлердеги архивдери). 

108. Дистанттык окутуунун технологиялык негизи (Дистанттык окутуунун 

технологиясы) - Технологическая основа дистанционного обучения (ДО) (Технология 

дистанционного обучения) – дистанттык окутуу процессинде пайдаланылуучу негизги 

технологиялык ыкмалар жана технологиялар: ТВ-технология, Кейс-технология, тармактык 

технология, аралаш (комбинацияланган) технология. 

109. Дистанттык окутууну техникалык камсыздоо (Техническое обеспечение 

дистанционного обучения) – дистанттык окутууда пайдаланылуучу техникалык каражаттар. 

110. Технология – бул продукцияны (товар, продукт же кызмат көрсөтүү) өндүрүү процесси 

жөнүндөгү системалуу билимдер; сырьену керек-жарак предметине жана өндүрүш каражатына 

кайра иштеп чыгуу жолдору жана пооцесстери жөнүндөгү билимдер; ишмердүүлүктүн 

жүрүшүндө пайда болуучу проблемаларды чечүү үчүн берүүгө жана колдонууга мүм күн 

болгон билимдер. Технология ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, үлгүлөр, нормативдик-

техникалык документация, техникалык информация, долбоорлоо, конструкциялоо, башкаруу 

же кайсыл бир каражаттарды эксплуатациялоо боюнча адистердин квалификациясы түрүндө 

катталат. 

111. Аралыктагы окутуучу-консультант (тьютор)-Удаленный преподаватель-консультант 

(тьютор) – өз функцияларын, студенттерден алыстагы географиялык пунктта туруп, эреже 

катары, телекоммуникациялык каражаттардын жардамында аткаруучу окутуучу-консультант. 

112. Окуу курсу –белгилүү бир максатты көздөө менен мурда иштелип чыккан даяр 

модулдардын аяктаган комплекти. 

113. Дистанттык билим берүү мекемеси (Учреждение дистанционного образования) – окуу 

процессин дистанттык окутуу технологиялары аркылуу ишке ашыруучу билим берүү мекемеси 

же ушундай мекеменин өз алдынча түзүмдүк бөлүгү. 

114. Экономикалык натыйжалуулук (Экономическая эффективность) – жетишилген 

натыйжаны ага жетүү үчүн жумшалган убакытка, каражаттарга жана башка ресурстарга болгон 

катышын жакшыртуу. 

115. Экстернат – студенттин тандалган адистиги же даярдоо багыты боюнча кесиптик билим 

берүү программасына ылайык дисциплиналарды өз алдынча, андан кийин тиешелүү типтеги же 



түрдөгү окуу жайында учурдагы жана жыйынитыктоочу аттестациялоодон өтүү үчүн 

үйрөнүүсү. 

116. Электрондук китепкана (Электронная библиотека) – ар кандай түрдөгү маалыматты 

электрондук түрдө сактоочу жана пайдалануучулардын ага түздөн түз же электрондук тармак 

аркылуу ыкчам жетүүсү үчүн натыйжалуу исздөө системасы менен жабдылган программалык 

каражаттардын топтому. 

117. Электрондук почта - Электронная почта (electronic maii, e-mail) – кабарлоолорду 

жана файлдарды тармактык технологиялардын жардамында дареги боюнча жиберүү 

системасы. Интернет тармагында ерализациялануучу кызматтардын бир түрү. 

118. Электрондук окуу курсу -Электронный учебный курс (учебное электронное 

издание) – Компьютерлештирилген окуу курсун караңыз   - см. Компьютеризированный 

учебный курс.  

119. Электрондук окуу материалдары (Электронные учебные материалы) - электрондук 

сактоочу каражаттарда файл түрүндө берилген окуу материалдары. Алар өзүнө белгилүү бир 

окуу курсун же анын фрагментин окуп-үйрөнүүгө арналган айрым-айрым тексттик файлдарды, 

иллюстрацияларды, аудио-, видеофрагменттерди, ошондой эле алардын тартипке салынган 

топтомун камтый алат (Электрондук окуу курсу). 

120. Электрондук окуу куралы (Электронное учебное пособие) – маалыматты сактоочу 

магниттик каражаттарга жазылып алынган жана компьютердин жардамында окуп-үйрөнүлүүчү 

электрондук окуу курсу. 

121. Электрондук окуу китеби (Электронный учебник) – мамлекеттик стандартка, окуу 

программасына дал келген жана ошондой басылма иретинде расмий бекитилген дисциплинанын 

же анын бөлүгүнүн системалуу түрдө баяндалышын магниттик сактоо каражатында кармап 

турган электрондук окуу курсу. 

122. Электрондук окуу-методикалык комплекс (Электронный учебно-методический 

комплекс) – төмөндөгүлөрдү электрондук вариант түрүндө камтыган негизги 

информациялык ресурс: 

- негизги окуу адабияттары (окуу китептери, окуу колдонмолору, тренингдик 

компьютердик программалар, компьютердик лабораториялык пратикумдар жана 

текшерүүчү-тестирлөөчү компненттер ж.б.) 

- кадрларды даярдоо профилине тиешелүү мезгилдүү басылмалар; 

- маалымдама-библиографиялык басылмалар; 

- коомдук-саясий басылмалар; 

- ар бир билим берүү программасынын профили боюнча илимий адабияттар. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

«ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

1.Методические указания 



Курс "Технология дистанционного обучения" предназначен для повышения 

квалификации преподавателей в области современных форм осуществления 

образовательного процесса, с применением  дистанционных технологий 

Основной задачей курса является подготовка преподавателей для самостоятельной 

организации и осуществления обучения студентов с применением дистанционных 

технологий. Для этого в курсе достаточно внимания уделяется теоретическим вопросам 

дистанционного обучения. 

Практические задачи курса решаются в процессе проводимых практических 

занятий и самостоятельной работы слушателей. Важной практической задачей курса 

является самостоятельная разработка каждым слушателем учебного модуля с элементами 

дистанционных технологий. Для приобретения навыков работы в телекоммуникационном 

пространстве в учебный курс включены практикумы. Занятия могут проводиться как 

традиционными методами, так и с применением дистанционных технологий. 

2.Структура курса: 

Курс рассчитан на 72 учебных часа, из них:  

-лекции –18, практические занятия –12; 

-самостоятельная работа - 38 часов (из них 12- самостоятельные практикумы). 

-зачет – 4 часа. 

 

Темы теоретических занятий 
 

№ 

темы 
Тема 

Учебных часов 

Всего Аудит. 
Самост. 

работ 

1 Образовательная технология и ее основные 

элементы. Понятие информационной 

образовательной технологии.  

2 - 2 

2 Проектирование информационной 

образовательной технологии. Психологические 

основы информационных образовательных 

технологий.  

2 - 2 

3 Образовательный модуль  4 2 2 

4 Основы дистанционного обучения. 

Концепция ДО-цели, задачи и основные 

направления реализации 

4 2 2 

5 Виртуальная реальность педагогического 

процесса и виртуальная педагогика.  
4 - 4 

6 Гипертекст. Философия и технология  4 2 2 

7 Телекоммуникационное обеспечение учебного 

процесса ДО.  
4 2 2 

8 Телеконференции, как необходимый элемент 

технологии ДО.  
4 2 2 

9 Особенности работы преподавателя в системе 

ДО.  
4 2 2 

10 Мультимедийные и игровые средства обучения  4 2 2 



11 Системология и схемотехника, организация 

учебного материла с помощью современных 

системологических и схемотехнических методов  

4 2 2 

12 Экранные технологии. (Визуальная 

репрезентационная система.)  

4 2 2 

 Всего 44 18 26 

 

 

Темы практических занятий и практикумов 
 

 
№ 

темы 
Тема 

Под руководством 

преподавателя 

Самостоят. 

практикумы 

1 Электронная почта  4 4 

2 Телеконференции  4 4 

3 Практикум по созданию гипертекста. 

Экспресс-создание гипертекстовых модулей.  

4 4 

 Всего  12 12 

 

Зачет:  - 4 часа 

Итого: - 72 часа 
 

3. Содержание курса 
 

Тема 1. Образовательная технология и ее основные элементы. Понятие 

информационной образовательной технологии. 

Технологическое представление образовательного процесса. Технология 

образования как совокупность операций, последовательное осуществление которых 

приводит к заранее определенному результату. Продукт образовательной технологии. 

Понятие информационной образовательной технологии и ее особенности. Образование 

как системогенерируюший фактор информационного общества. 

Тема 2. Проектирование информационной образовательной технологии. 

Психологические основы информационных образовательных технологий 

Проект информационной образовательной технологии. Определение целей проекта 

в соответствии с антропологической парадигмой и моделью специалиста. 

Антропологическая парадигма информационного общества. 

Психолого-педагогические принципы проектирования и осуществления 

информационной образовательной технологии. 

Понятие ведущей репрезентационной системы. Типология информационных 

образовательных технологий, построенная на основании различения визуальной, 

аудиальной, кинестатической репрезентационных систем. 

Механизмы восприятия и освоения преподаваемой информации. Аппаратная 

реализация психологических методов повышения эффективности образовательного 

процесса. 

Оптимизация проекта с помощью использования технических средств. 

Тема 3. Образовательный модуль 



Образовательный модуль. Определение предметной области образовательного 

модуля и его место в системе научного знания. Суб, и супер модули. Параллельные 

модули. 

Основные элементы модуля: концепция, входные и итоговые требования к 

обучающимся, описание итогового продукта, схема курса, тематический план, программа, 

тезаурус, система контроля успешности освоения, требования к преподавателям, 

дайджест, список литературы, список гиперссылок, задания для самостоятельной работы 

и др. 

Элементы модуля ориентированного на использование в дистанционном 

образовании: концепция учебной телеконференции, FAQ, WEB-сайт, лекции, практикумы, 

интерактивная система контроля успешности, задания для самостоятельной работы 

ориентированной на использование ресурсов ИНТЕРНЕТ и др. 

Тема 4. Основы дистанционного обучения. Концепция ДО; цели, задачи и основные 

направления реализации.  

Сущность ДО. Основные технологии дистанционного обучения. Концепция 

дистанционного обучения. Основные компоненты ДО. 

Правовая база ДО. 

Специфика осуществления ДО в зависимости от уровня обучения. 

Дистанционные технологии контроля успешности обучения и качества 

преподавания. Общие требования к преподавателю. Права и обязанности преподавателя в 

системе ДО. 

Дидактическая система дистанционного обучения.  

Психолого-педагогические особенности преподавания и обучения с применением 

дистанционных технологий. Организация образовательной деятельности в учебной 

телеконференции. Особенности технических решений организации образовательной 

деятельности с обратной связью (E-mail, WWW, Видео-конференции, TV). 

Тема 5. Виртуальная реальность педагогического процесса и виртуальная 

педагогика 

Понятие виртуальной реальности. Виртуальность как онтологическая категория. 

Компьютер и сети как техническое средство презентации виртуала. Виртуальность и 

иллюзорность. Виртуальная парадигматика. Качества актуальности, событийности, 

порожденности, интерактивности, самоцелостности. Понятие событийности и 

событийного ряда. Виртуальный переход. Виртуальные модели. 

Использование идей виртуалистики в педагогической психологии и экопсихологии. 

Учебное занятие как виртуальная реальность. 

Понятие виртуальной педагогики. Изменение роли Учителя. Обучающийся и 

виртуальная информационное пространство как субъекты учебного процесса. 

Задача обучения организации деятельности в Интернет. Виртуалистика и новая 

общенаучная парадигма. Новые виды профессиональной деятельности и новые 

специальности. 

 

Тема 6. Гипертекст. Философия и технология 

Понятие текста и гипертекста. Особенности гипертекста: интерактивность, 

автоказуальность, глобальность, нонредукционизм. Текстовая и гипертекстовая модели 

бытия. Уровни знания. Объединение знаний различного содержания, представления и 

уровней в гипертексте. 

Образование, как технология знания. 

Понятие контекста в гипертекстовом представлении. Гипертекстовое мышление. 

Голографический принцип. 

Дистанционный образовательный процесс как гипертекст. Методы организации 

учебно-методического материала в форме гипертекста. Структура гипертекста. 

Инструменты для создания гипертекстов. Требования к ПО и ПК. 



Тема 7. Телекоммуникационное обеспечение учебного процесса ДО. 

Роль коммуникации в образовательном процессе. Образовательная коммуникация: 

демонстрация знаний - передача знаний - навигация в пространстве знаний. Знаковая и 

смысловая коммуникация. Специфика дистанционной образовательной коммуникации. 

Средства коммуникаций, применяющихся для дистанционного образовательного 

процесса, и их особенности: обычная почта (на бумажном носителе), организованный 

обмен файлами на различных носителях, электронная почта, телеконференции (Off-Line и 

On-Line), видеоконференции, CHAT, IRC. 

Обоснование технологического выбора основных коммуникационных 

инструментов дистанционного учебного процесса (в МИРЭА): электронная почта, 

локальные Off-Line телеконференции. Расширение коммуникативного пространства. 

Тема 8. Телеконференции как необходимый элемент технологии ДО 

Иерархия телеконференций (от "групповых" и "предметных" до глобальных 

конференций Интернет). Межвузовские учебные конференции. 

Локальная Off-Line телеконференция с неограниченным временем хранения 

публикаций как виртуальная образовательная среда в дистанционном обучении и 

виртуальная аудитория. Свойства виртуальной аудитории. Психологические эффекты 

события в виртуальной образовательной среде: повышение гратуальности, 

ответственности, повышение интеллектуального потенциала среды и аудитории,и др. 

Саморегулирующие механизмы в телеконференции. 

Выход из локальных виртуальных образовательных пространств в глобальное 

образовательное пространство Интернет. Интернет как модель знаний Универсума. 

Тема 9. Особенности работы преподавателя в системе ДО 

Сетевая этика. Особенности поведения Преподавателя в телекоммуникационном 

пространстве. Увеличение горизонтальных трансакций типа "Коллега - Коллега", 

относительно вертикальных "Преподаватель - Обучающийся". От обучения к организации 

образовательной деятельности. Методы преодоления конкуренции со стороны Интернет. 

Технология "FAQ" и "Тезаурус". Игротехнические методы в дистанционном 

учебном процессе. 

Модерирование телеконференций и специфика модерирования учебных 

телеконференций. Оценка качества работы преподавателя. 

Методы контроля успешности обучения в дистанционном учебном процессе. 

Оценка самостоятельной работы. Текущие контроли. Экзамены. 

Оформление публикаций преподавателя. Структура учебных (лекционных) 

материалов, предназначенных для рассылки по E-mail и их специфика. Содержание 

публикаций преподавателя. 

Тема 10. Мультимедийные и игровые средства обучения 

Использование игротехнических принципов при разработке программируемых 

интерактивных учебников. Электронные учебники. Основные элементы электронного 

учебника. Формат подготовки учебно-методических материалов для электронного 

учебника. 

Компьютерные игры, как учебный процесс. Преимущества и недостатки. Основные 

принципы проектирования учебных компьютерных игр и их использование в учебном 

процессе. 

Мультимедийные информационные системы. Электронные энциклопедии. 

Обучение работе с мультимедийными источниками информации. Психологические 

особенности восприятия информации с экрана монитора. Гипертекст как деятельностная и 

игровая среда. 

Тема 11. Системология и схемотехника, организация учебного материла с 

помощью современных системологических и схемотехнических методов 



Понятие общей теории систем (ОТС). Систематизация и структурирование 

преподаваемого знания. Понятие предметной области знания и ее пространственное 

представление. 

Типологии и классификаторы. Основные приемы систематизации. Понятие 

концепта и конструкта. Триады. Диалектическая триада. Типологии с числом оснований 

более 3. Списки. Матричные и сетевые типологии. Методы оптимизации (сокращения 

числа оснований) типологий. 

Графическое представление типологий. Понятие схемы. Виды схем (диаграммы, 

графики, блок-схемы,. цепи, рисунки и т.п.). Схематическое отражение системы и 

структуры преподаваемого знания. Укрупнение, детализация, оптимизация схем. 

Воздействие на визуальную, аудиальную и кинестетическую репрезентативные системы 

обучающихся с помощью схем и рисунков. Методы повышения эффективности 

восприятия и запоминания информации представленной в виде схем. 

Тема 12. Экранные технологии. (Визуальная репрезентационная система.) 

Обзор технических средств визуализации. Понятие экрана и экранной технологии. 

Понятие виртуального и перцептивного экранов. Грифельная доска, как прообраз 

современных экранных технологий. Понятие когнитивной проекции. Пассивное, 

активное, и интерактивное проецирование в образовательном процессе. 

“Указка учителя”, как инструмент управления проективным процессом. 

Интерактивная проекция продуктивного мышления. 

Основные формы работы с экраном: прямая проекция, аллегория, символ, скрытая 

проекция. 

Использование технических средств для представления схем. Основные приемы и 

методы. Сопутствующие инструменты: указка, опорный конспект, голосовой 

комментарий, анимация, видеоряд, звукоряд. 

Принципы визуализации в системах дистанционного обучения. 

Роль кинестетической системы в процессе освоения знания. Модели 

кинестетического восприятия. 

Технологии и технические средства обучения активизирующие кинестетику. 

Построение лабораторных и практических занятий. 

Методы обращения к личному опыту обучающегося. Моделирование 

продуктивной деятельности в учебном процессе. Процессы "освоения- отчуждения" 

знания. 

Сочленение событийных планов контактной и дистанционной учебных аудиторий. 

Личностное общение. Классификация учебных игр. Игротехника и методология. 

Практикум по телекоммуникационной технологии ДО (в компьютерном классе с 

доступом к Internet, два компьютера из класса дополнительно подключены к внешним 

модемам с прямой телефонной линией МГТС, один из этих компьютеров подключен к 

проекционному экрану) и в дистанционной форме. 

 

 

Практические занятия 

Тема 1. Электронная почта 

Работа с почтовым ПО. Почтовая переписка. Атрибуты электронного письма. 

Создание электронного письма. Приготовление к отправке. Отправка. Получение. 

Обработка входящей почты. Создание и отправка ответа. Жизненный цикл личной 

переписки. Цитирование, вложенное цитирование и префиксы. Ведение адресных 

записных книжек. Прикрепление бинарных файлов. Декодирование прикрепленных 

файлов. Требования к индивидуальному почтовому ПО. Критерии выбора почтовой 

программы для пользователей WINDOWS (на примере сравнения Outlook Express и 

DmailWin) Критерии выбора провайдера. 

Тема 2. Телеконференции 



Телеконференции Internet. Internet – как транспортная среда. Internet – как 

информационная среда. Функциональное отличие глобальных телеконференций от 

локальных. Разница между On-line и Off-Line режимами телеконференций. Подписка на 

телеконференцию. Режимы подписки. Публикация статьи в телеконференции. Ответ на 

публикацию. Этика поведения в телеконференции. Разница между личным и публичным 

письмом. Аудиторное игровое моделирование участия в телеконференции. Работа с 

архивом ранее опубликованного. Уставы. Модераторы. Два вида модерирования. 

Проблема передачи спецсимволов, графиков, рисунков, аудиограмм, и т. д. Некоторые 

пути решения проблемы. 

Тема 3. Практикум по созданию гипертекста. Экспресс-создание гипертекстовых 

модулей 

Требования к тексту, преобразуемому в гипертекст. Требования к гипертекстовому 

редактору. Преобразование линейного текста в формат HTML. Создание сценария 

гипертекста. Создание гиперссылок.  

 

При разработке программы использован вариант программы, разработанный 

А.А.Калмыковым  и  Л.А.Хачатуровым 
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