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САЙТҚА ЛОГИН МЕН ПАРОЛЬ АРҚЫЛЫ ҚАЛАЙ КІРУ КЕРЕК 
 

1. Заманауи браузерде (Chrome, Yandex, FireFox, соның ішінде олардың мобильді нұсқалары) университет 

сайтын www.nkzu.kz ашу 

2. «Кіру» батырмасын басу: 

 

3. Жоғары оқу орнының ішкі желісінің пайдаланушысы ретінде кіру" сілтемесін басу: 

 

4. Ашылған терезеде өз логині мен паролін енгізу: 

 

 

Сіз кірдіңіз! 

http://www.nkzu.kz/


БІЛІМ АЛУШЫҒА ҚҰЖАТТАРМЕН ҚАЙДА ТАНЫСУҒА БОЛАДЫ? 
1.  «Қашықтан оқытуды ұйымдастыру» бетіне кіру: 

 

2. Бетте білім алушыларға арналған бөлімді табу: 

 

3. Сілтемелерді ашу: Білім алушы үшін қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып білім 

беру процесін ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық, Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша 

оқуға көшу жағдайында білім алушылар үшін кәсіптік практиканы ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық. 

4. Әрбір нұсқаулықтың соңында «Таныстым» батырмасын тауып, оны басыңыз. 

 

5. Әрбір нұсқаудың астында «Сіз материалмен таныстыңыз» деген жазуды табу керек. 

 

 

  



ОҚЫТУШЫҒА НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТКЕРГЕ ҚҰЖАТТАРМЕН ҚАЙДА ТАНЫСУҒА 

БОЛАДЫ? 
1. Оқытушы немесе қызметкер танысуы қажет барлық құжаттар Нормативтік құжаттама тізілімінде пайда 

болады («Менеджмент» сайтының бас мәзірі → «Нормативтік құжаттама тізілімі»): 

 

2. Осы сілтемені басу арқылы сіз танысу үшін құжаттар тізімін көресіз: 

 

Әрбір «Танысу» сілтемесін ашып, тиісті құжатты мұқият оқып шығу қажет.  Одан кейін Танысу журналында сіз 

осы құжатпен танысқаныңыз туралы белгі пайда болады. 



ӨЗ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МЕН СТУДЕНТТЕРІНІҢ ҚҰЖАТТАРМЕН ТАНЫСУ ПРОЦЕСІМЕН 

ҚАЙДА ТАНЫСУҒА БОЛАДЫ? 

1. Нормативтік құжаттама тізілімінде («Менеджмент» сайтының басты мәзірі → «Нормативтік құжаттама 

тізілімі») Танысу журналы орналасқан: 

 

2. Журналда құжаттармен танысу үдерісі көрінеді: 

 



3. Мүмкіндіктер: 

a. Құжаттың атауы бойынша іздеу. «Құжаттың атауы» өрісінде құжаттың атауын (толық немесе ішінара) 

енгізіп, «Табу» батырмасын басу керек. 

 

b. Бөлімшені таңдауға және статистиканы тек бөлім/Кафедра/... бойынша қарауға болады (тізім ұзын, егер 

бөлімшені көрмесеңіз, айналдыру жолағын пайдаланыңыз) 

 

Мысалы, «ГРФ кафедрасының оқытушыларын» таңдасаңыз, құжаттар тізімі осылай көрінеді 

 



Танысқан және таныспаған адамның аты-жөнін көру үшін, танысқан адамдардың санына басу керек: 

 

c. Біз әрбір қызметкердің құжатпен танысу күнін толық тізімді көреміз: 

 

Танысу журналына сілтеме "Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру" бетінде де қолжетімді: 

Алайда, егер Сіз сайтқа өз логиніңізбен кірмесеңіз, ол сізге көрсетілмейді: 

 

Кіргеннен кейін сілтеме осылай көрінеді: 

 

 

 



СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚҰЖАТТАРМЕН ТАНЫСУ ПРОЦЕСІН ҚАЙДАН КӨРУГЕ БОЛАДЫ? 

1. «Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру» бетінде Студенттерді нұсқаулықтармен таныстыру журналына 

сілтеме бар: 

 

2. «Көру» сілтемесін басқан кезде студенттердің Танысу журналы ашылады, онда әрбір құжат бойынша 

танысқандар саны және студенттердің жалпы саны көрсетілген: 

 

3. Құжат бойынша егжей-тегжейлі статистиканы көру үшін танысқандардың санына басу керек: 

 

4. Бірінші бөлімде кафедралар тізімі мен танысқан студенттердің саны ұсынылатын бет ашылады: 

 

5. Беттің екінші бөлігінде нақты топ/кафедра/факультет студенттерін таңдап алуға болады және нақты 

кімнің таныспағанын көруге болады (таныспаған студенттің "Танысу күні" бағанында сызықша «-» 

тұрады) 



 

Мысалы, А-17 тобын таңдаймыз: 

 

Көріп отырғанымыздай, осы топтың барлық студенттері Білім алушы үшін қашықтықтан білім беру 

технологияларын қолдана отырып білім беру процесін ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулығымен танысты. 

6. Қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқуға көшу жағдайында білім алушылар үшін кәсіптік 

практиканы ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулығымен студенттердің танысуын да тексереміз. 

 

 


