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Coursera платформасының ерекшеліктері.

Edx платформасы – жаппай ашық онлайн-курстар провайдері.

Ұлттық ашық білім беру платформасы – moocs.kz.

Қазақстанның ашық университеті – openu.kz.

Дулати университетінің MOOCS.DULATY.KZ платформасы.
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Жаппай ашық онлайн курс ерекшеліктері
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Жаппай ашық онлайн курс – бұл қатысушылардың
шектеусіз саны оқи алатын онлайн курс.

MOOC- бейне лекциялар сияқты дәстүрлі материалдарды да, 
теориялық мәтіндік материалдарды да қамтиды, дегенмен олардың 
көпшілігі материалды ұсыну мен бекітудің интерактивті 
нысандарын қамтамасыз етеді, сонымен қатар білім алушылар  мен 
мұғалімдер арасындағы байланыс құралдарын қамтиды. 



Білім беру технологияларының дамуы



Coursera платформасының ерекшеліктері

C
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rs

er
a Coursera – Стэнфорд 

университетінің екі 
информатика 
профессоры  негізін 
қалаған онлайн оқыту 
платформасы. 

C
o

u
rs

er
a Coursera жеке курстарды 

да, жоғары білім алудағы 
кедергілерді төмендететін 
бакалавриат пен 
магистратура 
бағдарламаларын да 
ұсынады. Сондай-ақ, 
қызметкерлерге жаңа жұмыс 
орындарына тұруға немесе 
мансап бойынша 
жоғарылатуға, басқаша 
айтқанда, біліктілікті 
арттыру курстарына 
арналған кәсіби сертификат 
бағдарламалары бар.



Coursera платформасындағы курстар каталогы



COURSERA   ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Курстар

Курстардың көпшілігі
ағылшын тілінде ұсынылған,
бірақ видео сабақтарының
көпшілігінде басқа тілдерде,
соның ішінде орыс тілінде
субтитрлер бар

Курстың нысаны

Курстардың негізгі нысаны –
видео сабақтар, мәтіндік ақпарат 
әрқашан ұсынылмайды, үшінші 
тарап платформалары мен 
Microsoft сияқты жетекші 
компаниялардың қосымшалары 
негізінен практикалық 
жұмыстарды орындау үшін 
қолданылады. 



Coursera платформасындағы курстардың құрылымы



Edx платформасы

Edx платформасы

EdX – Гарвард пен
Массачусетс
технологиялық
институты жасаған
американдық
жаппай онлайн
курс провайдері.

Edx платформасы

Бүгінгі күні Open edX 
платформасы бүкіл әлем 
бойынша 2400-ден астам оқу 
сайтын қамтамасыз етеді. Edx 
платформасы әлемнің түкпір-
түкпірінен келген студенттерге 
кең ауқымды пәндер бойынша 
университет деңгейіндегі 
онлайн курстарды ұсынады. 



EDX    ПЛАТФОРМАСЫ

EdX тегін және 

ашық бастапқы 

бағдарламалық 

құрал 

платформасында 

жұмыс істейді



MOOCS.KZ ПЛАТФОРМАСЫ
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Moocs.kz –
Қазақстанның Ұлттық 
ашық білім беру 
платформасы 
(ҚАББҰП).



Moocs.kz платформасындағы курстар каталогы



Moocs.kz платформасының артықшылықтары

Б
ір

ін
ш

і ҚАББҰП
құрамына 
Консорциумға 
қатысушы 12 
университет 
пен 13 серіктес 
университет 
кіреді. 

Е
к

ін
ш

і Платформада 
25-тен астам 
курстар 
ұсынылған, 
3500-ден астам 
студент 
тіркелген, 
еліміздің 
жетекші оқу 
орындарының 
50 оқытушысы 
дәріс оқиды. 

Ү
ш

ін
ш

і Курс 
материалдары 
бейнематери-
алдармен, 
сондай-ақ 
көмекші 
мәтіндік 
деректермен 
ұсынылған, 
білім 
викториналар 
арқылы 
тексеріледі.



Қазақстанның ашық университеті – openu.kz

OPENU.KZ

Қазақстанның Ашық университеті – тарих,
философия, әлеуметтану, психология,
антропология, мәдениеттану, дінтану,
лингвистика, инновациялар, БАҚ, экономика,
менеджмент және бизнес бойынша әлемнің
жетекші университеттерінің үздік оқулықтарын
тегін ұсынатын білім беру платформасы.



Қазақстанның ашық университеті openu.kz



OPENU.KZ САЙТЫНДАҒЫ КУРСТАР ИНТЕРФЕЙСІ

Қашықтықтан 

оқыту әдісі оқу 

үдерісін 

жеңілдетіп, әр 

адамға сапалы 

білім алуға 

мүмкіндік 

береді.



Дулати университетінің MOOCS.DULATY.KZ платформасы
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Z М.Х.Дулати атындағы 
Тараз өңірлік 
университетінің 
moocs.dulaty.kz
платформасы-
Дулати университетінің 
оқытушылары мен 
қызметкерлеріне  
арналған жаппай ашық 
онлайн курстарын   
құруға және өткізуге 
арналған платформа 
болып табылады. 2021 
жылдың соңында 
платформада 54 жаппай 
ашық онлайн курстар 
өтті. 

M
O

O
C

S
.D

U
L

A
T

Y
.K

Z

Курстар авторлық бейнелер мен 
мәтіндік ақпараттың 
құрылымдық көрсетілімі болып 
табылады. Әзірленген 
бейнесабақтардың жалпы саны 
560-тан астам. Бейнесабақтарды 
әзірлеу кезінде инновациялық 
бейне құралдары 
пайдаланылады. Мысалы: 
скринкаст, хром кілті және неон 
тақтасы. Білімді тексеру үшін 
әртүрлі типтегі тест сұрақтары 
қолданылады: бір/бірнеше 
дұрыс (жауаптар) бар, 
ашылмалы тізім, сүйреп апару 
түріндегі сұрақтар, сәйкестікке 
және т.б. 



Дулати университетінің moocs.dulaty.kz платформасы



moocs.dulaty.kz платформасындағы «Ашылмалы тізім» сұрақ түрі



«Экспорттау» беті

Edx 

платформасы 

ашық код 

негізінде 

құрылған, ол 

жасалған 

курстарды 

Ұлттық ашық 

білім 

платформасына 

импорттауға 

мүмкіндік 

береді. 




