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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 .Электрондық окулык (ЭО) - бүт білім беру алекірондык басьшым жоғары
ғылыми-әдістемелік деңгеңде күрылған, жогары білім мамаңдықгарының
мемлекеттік білім беру стандартыньщ стратегиясына толык сәйкес келеді.
1.2. Электро ңцы окулык күндізгі және кашыкгыкган студентіердің өзіндік жүмыс
істеу үшін қажетті. ЭОмынадай келесі міндеттерді аткарады:
- индүкіибті әдісін пайдалана отырыіт есту және змоциялык жадына әсерінен
зерттелген матерналды түсінуді жеңшдетеді;
- электронды окулык студент қажеттілікгеріқ оның окыту деңгейіқ акыл-ой
кабшеттері мен амбнцняларды бешмделуіне мүмкіндікбереді;
-электронды окулык күрделі есегггеулерден студенті босатады;
-электронды окулыктың барлык кезендерінде өзін-өзі сараптама жүргізу үшін зор
мүмыңцік береді;
-электроңды окулык студент ушін шексіз шыдамды тәрбнеші ретінде кызмет етеді;
Электронды окулык студенттер үшін түсініістемелерді, кайталау, кеңестер жүзінде
шексіз саньш камтамасыз етеді:

1.3 Электронды окулыктар жасау кезде мынадай компьютерлік бағдарламалар
колданылады:
- оку материалдары Microsoft Word бағдарламасымен Ееб-форматында түзету
және дайындау;
- веб-беттер AceHTML багдарламасымен дайындалады;
- Xara Web Style бағдарламасымен ЭО-ньщ негізгі мәзір жобасьш дайыңдау;
- Adobe Photoshop багдарламасымен графнкалык жобалау, әзірлеу.

2. ЖҮМЫС НҮСҚАУДЫҢ МӘТШШЕ ТАЛАПТАР
2.1. ЭО-та гипермәтіннің алеменіі болуы керек. ЭО-та барлыкфрагментер бірбірімен иерархиялык байланыста болады.
2.2. Әрбір ЭО-таөзіндіквкзуальды көрінісі болуы тиіс: суреттер: графика, дыбыс,
анимация және баска да күралдардын көмегімен көрнекілік түрінде колданылады.
2.3. ЭО мазмүнында:
- ғылыми және гьпымн-техникалык термнндерді дүрыс колданады;
- грамматикалык және орфографиялык кателер болмауы тиіс.
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- қазақ, орыс және ағылшын тілінін ережелеріне қайшы келетін сөздердін
қолданылмауы.
Төменде электрондық оқулықтын басты беті көрсетілген.
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2.2 Электронды оқулықты әзірлеу, келісу және бекіту тәртібі
1. ЭО оқытушылармен бірге ондейді, содан кейін кафедра мәжілісінде қаралады.
2 Электронды оқулық университеттің оқу-әдістемелік кеңесі бекітеді.
3. Дайын электрондық оқулық кафедрада, Компьютер орталығында, тіркеледі.
4. Барлық ЭО университетінің электронды кітапханада турады.

3 ЖАУАПКЕРШІЛІК
1. Электронды оқулықтың мазмұнына автор жауацты.
2 Электронды оқулық жаңа электронды оқулықпен алмастырмағанда жарамды
болып саналады.
3 Электрондық оқулыққа өзгерістерді тек автор еңгізе алады.
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