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БАШҠОРТ ТЕЛЕН УҠЫТЫУҘА 
ДИСТАНЦИОН УҠЫТЫУ ФОРМАЛАРЫ

Дистанцион белем алыу (йыраҡтан тороп белем алыу) 
бик боронғо йылдарҙан уҡ барлыҡҡа килгән. Уның тарихы 
1836 йылда Лондон университетытында башлана. 
Университетта мәктәп уҡыусыларын имтиханға әҙерләү өсөн 
курстар асыла. Улар университетҡа йөрөмәйенсә ҡыҫҡа ғына 
ваҡыт эсендә төрлө фән буйынса өҫтәмә белем алалар. 
Шунан бирле ул үҙенең актуаллелеген һаҡлаған һәм бөгөнгө 
көнгә тиклем үҙ-үҙен аҡлаған белем алыуҙың бер йүнәлеше 
[Валиева, 2016, с. 45].

Дистанцион белем алыуҙа өйҙә (ғаиләлә) юғары 
сифатлы компьютер техникаһы, тиҙлекле интернет селтәре, 
уҡыу йорттарында компьютерҙар, интернет менән 
йыһазландырылған кабинет кәрәк. Мәҫәлән, Өфөнөң 3-сө 
гимназияһы коллективы дистанцион уҡытыуҙы 3D кабинетта 
үткәрә. Йәштәргә компьютер технологияларын үҙләштереү 
еңел, өлкән быуын уҡытыусыларына ғына ҡатмарлыраҡ.

«Уҡытыусы -  өйҙә һәм уҡыусы -  өйҙә» схемаһы 
барлыҡҡа килде. Өйҙә ултырып ҡына бала уҡытыусы менән 
бәйләнешкә сығып белем ала, йәғни онлайн аша үҙ фәндәре 
буйынса уҡытыусылар тема аңлата һәм уҡыусы күнегеүҙәр 
башҡара.

Практика күрһәтеүенсә, дәрестәр тәүҙә Скайп, 
WhatsApp, электрон почталар ярҙамында үткәрелде.

Электрон белем биреү ресурстары: «Электрон журнал 
һәм көндәлек», «Дәүләт мәғлүмәт системаһы», 
«Факультативтар» модуле, онлайн-платформалар: «Рәсәй 
электрон мәктәбе», «Мобиль электрон белем биреү», «Асыҡ 
мәктәп», «Учи.ш», «Якласс», «Сириус» «Moolde» һ.б. тәҡдим 
ителде.
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Уҡытыусылар дистанцион белем биреү өсөн блог, сайт, 
мессенджер, социаль селтәрҙәрҙә асыҡ һәм ябыҡ төркөм 
булдырҙы.

Уҡытыусы дистанцион уҡытыу системаһында бар булған 
формаларҙы ла ҡулланды. Ул иң ябай, иң кәрәкле 
ресурстарҙы һайлап, дәресте төҙөй, күнегеүҙәр, тестар 
индерҙе [Тимергалиева, 2018. с. 288]. Электрон почта, чат, 
WhatsApp, электрон журнал аша видео-дәрестәрҙе вебинар, 
скайп, Zoom, Jitsi Meet, BigBlueButton (BBB) һәм башҡа 
серверҙар, сервистар, программалар һайланы.
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Вебинар, онлайн дәрес, онлайн 
консультация и видеоконференциялар 
үткәреү өсөн серверҙар һәм сервистар:

Бында иң мөһиме -  һәр уҡытыусының дистанцион белем 
биреү алымдарын үҙләштереүе.

Дистанцион дәрестәрҙе тағы ла мауыҡтырғыс һәм 
файҙалы итеп нисек уҙғарырға мөмкин?

Был процесты ойоштороу еңел генә түгел, берҙән 
уҡыусыларҙың интернетлы гаджеттары, икенсенән 
педагогтарҙың заман технологияларын яҡшы үҙләштереүе 
шарт.

Stepik онлайн-платформаһы Stepik.org:
https://welcome.stepik.org/ru
https://rosuchebnik.ru/material/distantsionnoe-obuchenie-s-
chego-nachat/.

Stepik -  йәш һәм тиҙ үҫеүсе онлайн-платформа. Төп 
маҡсаты -  үҙбелем алыуға күмәк халыҡты йәлеп итеү.
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Был платформала курстар бушлай һәм асыҡ 
ҡулланыуҙа. Теләгән һәр кем курс үтә һәм ҡыҫҡа ваҡыт 
эсендә икенсе һәнәр үҙләштерә ала.

Stepik белем биреү онлайн-платформаһы 2013 йылда 
интернет-ресурс булараҡ барлыҡҡа килә.

Был платформала профессионалдарҙың материалдары 
менән бушлай файҙаланыу мөмкинлеге бар, кемдәр теләй 
үҙҙәренең онлайн-курстарын эшләй һәм башҡалар менән 
белемдәре менән уртаҡлаша ала.

Онлайн-платформаның функциялары:
1. Онлайн-платформа ярҙамында йыл һайын бихисап 

олимпиада һәм конкурстар үткәрелә. Уларҙың ҡайһы берҙәре 
Халыҡ-ара кимәлдә үтә.

2. Уҡыу процессын ҡыҙыҡлы һәм эффектив итә.
3. Платформала махсус Конструктор эшләнгән, ул 

уҡытыусыға ижади, структур яҡтан дөрөҫ онлайн-курстар 
эшләргә мөмкинслек бирә.

4. Онлайн-курстың һәр этабын эшләгәндә тәжрибәле 
белгестәр ярҙам итә, улар онлайн-курстарҙың йөкмәткеһе 
буйынса тәҡдимдәр бирә.

5. Мәскәүҙә һәм Санкт-Петербургта урынлашҡан
профессиональ студияларҙа видеодәрес төшөрөү өсөн 
мөмкинлектәр бар.

6. Курс бөтә теләүселәр өсөн асыҡ ҡулланыуҙа.
7. Платформала башҡа түләүле проекттарға реклама

юҡ.
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8. Платформаға нигеҙ һалыусылар аудиторияны йәлеп 
итеүгә көс һалған.

Контроль Управление Фонлы при роботе Сертификаты

по курсу тех. поддержка a редакторе тигтаи заданий

над курсом
V j|.>W ı 'Ъдообим Ч-.цтгЛ— Т^юКм*

Курстың биремдәр өлгөһө менән тулы программаһы 
төҙөлгән. Курсты үткәргәндә уларҙы уҡытыусы уҡыусыларға 
тәҡдим итә. Был онлайн-платформала төрлө йүнәлеш 
буйынса курстар бар. Бының өсөн Stepik.org официаль 
сайтында теркәлергә һәм шәхси кабинет эшләргә кәрәк.

Создавайте любые онлайн-курсы 
на конструкторе Stepik

Делитесь знаниями на крупнейшей 
образовательной 

платформе в России и СНГ

Сайтта теркәлеү өсөн уң яҡтағы өҫкө мөйөштә 
«Теркәлеү» төймәһенә баҫырға кәрәк -
https://stepik.org/catalog.
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Шулай итеп, дистанцион белем биреү осоронда был 
платформала онлайн-курстар эшләү бик актуаль. Уҡытыусы 
дәрес материалын һәр уҡыусыға дәрестең төрлө этабында 
бирә һәм үҙ аллы белем һәләтен үҫтереүсе сара булараҡ та 
ҡуллана ала.
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