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1. MOODLE ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІ 

Moodle қашықтықтан оқыту серверіне кірудің екі тәсілі бар. 

1 - тәсілі. https://univer.atu.kz   сілтемесі арқылы жүйеге кіріп, басты беттің жоғарғы 

жағында тұрған MoodleATU қосымшасын басыңыз (1 – сурет). 

 

 
 

1 – сурет. Универ жүйесі арқылы кіру 

 

 

        2 - тәсілі. Moodle қашықтықтан оқыту серверіне https://dot.atu.kz/ парақшасы 

арқылы кіру (2-сурет). Moodle жүйесінде жұмыс істеу интернет браузері арқылы 

жүзеге асады. Жүйенің толық функционалдығы ұсынылған браузерлер көмегімен 

ашылады: 

− Google Chrome; 

− Mozilla; 

− Internet Explorer; 

− Safari; 

− Opera. 
 

 

 
 

! Сайттың дұрыс жұмысы үшін соңғы браузерлердің соңғы версиясын 

пайдаланыңыз. 

https://univer.atu.kz/
https://dot.atu.kz/
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2 – сурет. ҚОЖ Moodle негізгі терезесі  

Жүйелік талаптар 

− Операциялық жүйе 
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− MS Windows XP және одан жоғары 

− Интернет байланысы: 

− ең төменгі жылдамдық - 56 Кбит/с, ұсынылатын жылдамдық - 528 Кб/с; 

− Анимацияларды, FLV бейнесін және презентацияларын көру үшін: 

− Flash Player ActiveX; 

− Adobe Acrobat Reader немесе Foxit Reader. Бейне мазмұнын көру үшін: 

− Windows Media Player және байланысты кодектер. Қосымша 

материалдарды көру үшін: 

− Archiver (WinRAR, 7zip және т.б.); 

− Office жиынтығы (OpenOffice, MS Office немесе басқалары); 

− Java (JRE) - кірістірілген формула өңдегішін пайдалану. 
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1.1 Moodle ҚОЖ-не кіру 

Жүйеге кіру үшін, Кіру сілтемесін басыңыз, блоктың сәйкес 

жолдарында (3-сурет) пайдаланушы логин vен пароліңізді енгізіңіз 

(https://univer.atu.kz жүйесінде қолданатын) және Moodle жүйесіне кіру 

батырмасын басыңыз. 

 
 
 

3 – сурет. ҚОЖ Moodle-де авторизация жасау 

 

1.1. Қолданушының жеке парақшасы 

Әр оқытушы өзі туралы мәліметтерді Жеке кабинетте толтыруы керек. Ол 

үшін жоғарғы оң жақтағы басты беттегі жеке кабинетке кіру керек. Ол үшін 

суретіңіз бен тегіңіз көрсетілген қосымшаны басыңыз. 
 

 
 

https://univer.atu.kz/
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Өңдеу үшін "Пайдаланушы туралы" батырманы басып, өзіңіз жайлы ақпараттарды  

"Ақпаратты өңдеу" батырмасын басу арқылы деректерді енгізуге немесе өңдеуге 

болады. Содан кейін бетте көрсетілген өрістерді толтыру қажет.  

 

Суретті қою     реттілігі: 

 

Әр мұғалім АТУ фонымен суретке түсуі керек. Ол үшін ақпаратты өңдеу батырмасын 

басып, пайдаланушы суретін таңдаңыз. Фотосуретті  флешка немесе  жүктеу 

батырмасы арқылы қоясыз. 
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2. MOODLE ҚОЖ-дегі оқыту курстары 

Univer жүйесінде тіркелген барлық курстар, қолданушының жеке парақшасында 

көрінеді. 

Қажетті пәнді ашқаннан кейін бірінші абзац жалпы ақпарат бөлімін қосу керек. Ол 

үшін Редакциялау бөлімі батырмасын басамыз жәнен қажетті өрісті жазып-толтырып 

сақтаймыз. 

 

 

 
9 – сурет. Өңдеу режимі 

 

Жалпы мәліметтер модулінде оқытушы 4 элементті орналастыруы керек. 
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1. Курс туралы ақпарат (Промо-ролик) 

2. Силлабус 

3. Глоссарий 

4. Форум 

 

1. Промо-роликті енгізу үшін мына батырманы басыңыз 

 

Ашылған терезеде Гиперссылканы таңдаңыз 
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Курстың атауын және URL мекен-жайын жазып, терезенің төменгі жағында 

сақтау және курсқа оралу пәрменін басыңыз. 

 
 2. Силлабусты енгізу үшін мына батырманы басыңыз 

 
Ашылған терезеде Файл бөлімін таңдаңыз 
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Силлабустың тақырыбын жазып, қажетті файлды (docx, pdf) кеңейтумен таңдаңыз және терезенің төменгі жағында 

сақтау және курсқа оралу батырмасын басыңыз. 

3. Глоссарийді енгізу үшін мына батырманы басыңыз 

 
Ашылған терезеде Глоссарий бөлімін таңдаңыз 

 
Атын жазып, сақтау және курсқа оралу батырмасын басамыз. 
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СІЛТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР 

 

LMS Moodle ресми сайты https://moodle.org/ 

http://www.interobuch.ru 

http://www.distance-learning.ru 

http://www.gdenet.ru 

http://www.cisbaltic-odl.org/ 

http://узнай-научись.рф/internet/22-moodle 

https://moodle.org/
http://www.interobuch.ru/
http://www.distance-learning.ru/
http://www.gdenet.ru/
http://www.cisbaltic-odl.org/
http://узнай-научись.рф/internet/22-moodle
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