
Оқу курсын құрастыру 
бойынша басшылық



Damutek курстары-бұл корпоративтік клиенттер, 

студенттер және өздерінің жеке дамуымен айналыса-

тын адамдар талап ететін жоғары сапалы онлайн 

курстар. Damutek оқытушыларды тақырыптарды 

таңдауда шектемейді, сондықтан кез келген бағыттар 

бойынша білімдермен бөліседі. Мысалы: сүйікті тағам-

дарды дайындау рецептерінен бастап макроэкономи-

калық жағдайды талдауға дейін, кескіндемеден бастап 

математикалық теоремаларға дейін.

__________________________________________________________

Оқытушы панелі бірінші курс құрылғаннан кейін іске 

қосылады. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Біздің студенттеріміздің мансаптық және тұлғалық 

өсуіне көмектесетін заманауи, сапалы және сұранысқа 

ие контентті жасайтын кәсіби мамандар тобы Damutek 

оқытушыларының қатарына қосылыңыз.

Оқытушылардың Damutek-пен ынтымақтастық шартта-

ры Шарт жобасында көрсетілген.  

Процесті жеңілдету мақсатында курсты құру бойынша 

Жол картасымен танысу ұсынылады, оның әрбір кезең-

дерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы бар.
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Damutek командасы Сіздің оқу курсын құру бойынша алғашқы қадамдыңызды 

қабылдауға қуанышты. Осы қызықты процесс аяқталғаннан кейін Сіз 

біліміңзді тереңдетіп, кеңейтіп, әлемді жақсы жаққа өзгертетін жоғары сапалы 

курсты әзірлейсіз. Біздің команда Сіздің табысқа жету жолында жолсілтеуші 

болуға дайын.

АЛҒАШҚЫ ҚАДАМ
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Өз аудиторияңызды анықтаңыз. Егер Сіздің әзерлеген курсыңыз неғұрлым ерекше болса, онда 

соғұрлым көп жазылымдар аласыз. Өйткені, әдетте, "Барлық адамадар үшін жазылған курстар" 

бұл "Ешкімге пайда келтірмейтін курстар". Студенттер әлеуетті аудиторияны сипаттауда өздерін 

танулары керек, онда олар дәл өздеріне не керек екенін білетін болады.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Курстың қысқаша сипаттамасы 170 символдан аспауы және курстың мазмұнын нақтылауы тиіс. 

Зерттеулер көрсеткендей, бұл бөлім курсқа тіркелу туралы шешім қабылдау кезінде студент 

үшін маңызды.

Өзіңіздің тәжірибеңіз және біліміңіз терең саланы таңдаңыз. Курс атауы тек мазмұнды ғана 

емес, сонымен қатар студенттердің қызығушылығын тудыруы керек. Сұраныспен қолданылатын 

курсты әзірлеу мақсатында желі пайдаланушыларының сұраныстарына талдау жүргізу ұсыны-

лады. Тақырыпты қалыптастыру үшін 50 таңбадан артық пайдаланбаңыз.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Қойылатын талап арқылы студент курсты өту үшін қандай білім деңгейі қажет екенін түсінеді.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Курстың суреті назар аударатындай, ақпараттық болуы тиіс, өйткені оны негізгі беттерде 

курстар топтастырылған жерден көре алады.

Оқытушы туралы мәліметтер. Сіздің біліктілігіңіз туралы тек фактілерді сипаттаудан басқа, 

оқылатын пәнге деген құмарлығыңызды дәлелдейтін ақпаратты осында көрсетуге және сіздің 

өміріңіздің кейбір фактілерімен бөлісуге кеңес береміз, бұл сіздің сипаттауыңызды одан да 

адамгершілік және тартымды етеді тіпті қызықты болуы мүмкін.

КУРСТЫҢ МАЗМҰНЫ



Ұсынылған тарифтік кестеден курстың бағасын таңдаңыз.

Сіздердің хабарламаларыңызды тіркеуден кейін және курс аяқталғаннан кейін студенттерге 

автоматты түрде жіберіледі.

Осы кезеңде сынама роликті алып, қажетті ұсыныстарды келісу және алу үшін оны мына 

мекен-жайға жіберіңіз damutek.kz@gmail.com. Оны алғаннан кейін барлық курс жазбасын 

жалғастыруға болады.

Бағамға оның мазмұнын көрсететін атау беріңіз, әлеуетті студенттердің назарын аударатын 

және сіздің біліміңіздің құзыретілігін көрсететіндей курстың мазмұнын айқындайтындай 

курстың атауын беріңіз.

Курс мақсатына сәйкес оның құрылымын ойлаңыз және құрастырыңыз, оны бір тақырыпты 

ашатындай бөліктерге бөліңіз. Әрбір бөлікті (сізбен бейне, экран жазбасы және/немесе 

басқа материалдар) беру формасын анықтаңыз.

Барлық ячейкаларды толтырыңыз, бейне және басқа материалдарды жүктеп алыңыз. Моде-

рациядан кейін ол іске қосылады.

Ақша табуды бастаңыз!

Сіз әзірлеген материалдар Damutek талаптарына сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.

Материалды бекіту үшін, сондай-ақ Damutek меңгерген білімін тексеру үшін оқытушылар-

дың тест әзірлеуін ұсынады. Курс ерекшелігі және тесттен өту мүмкін болмаған жағдайда, 

студенттердің орындалуын әрі қарай тексерумен тапсырмаларды қарастыру ұсынылады.

www.damutek.kz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

КУРС ҚҰРУ ЖОЛ КАРТАСЫ
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ұсынылған бейне курстың ұзақтығы 40 минут;

курстағы бейнематериальдың ең аз саны 4;

курс бейне және аудио сапасы бойынша Damutek талаптарына сәйкес 

болуы керек;

курс жасаған кезде ұсынылатын ячейкалар дұрыс және шынайы 

толтырылуы тиіс;

курсты аяқтағаннан кейін студент өтетін тест/тапсырма түрінде 

қорытынды емтиханды әзірлеу қажет;

әрбір бөлімде алған білімін тексеру үшін өз тесттері/тапсырмалары 

болуы тиіс;

курс авторы Damutek-пен ынтымақтастықтың барлық шарттарымен 

танысып, келіседі.

МИНИМАЛДЫ ТАЛАПТАР
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Курстың белгіленген мақсаттарына байланысты оны өз кезегінде белгілі бір тақырыпты 

ашатын бөлімшелерге бөліңіз.Сіз оған қалай жететініңізді ойластырыңыз  материалдың 

мазмұны мен нысаны.

—

Курстың атауы: 

Курстың мақсаты:

КУРСТЫН 
ҚҰРЫЛЫМЫН 
ЖАСАҢЫЗ

Сізге ыңғайлы болу үшін курсты құрылымдауға келесі нысанды пайдалана аласыз:

Тақырып
Кіші бөлім/

Кіші тақырып
Мазмұны Дəріс түрі Материал Ұзақтығы

Негізгі 
тақырыптард
ың атауы — 
12-ден артық 
емес 
ұсынылады

Əрбір бөлім 
материалды 
беру жəне 
түсіну 
ыңғайлы болу 
үшін 
бөлімшелерге 
бөлінеді — 7-
ден артық 
емес 
ұсынылады

Қарастарып 
отырған 
бөлімшеге 
ашылатын 
негізгі 
ұғымдары 
мен қысқаша 
мазмұны

- презентация
лар 
слайдтары

-

;

- тест / 
тапсырмалар.

- экраннан 
жазу;

- суреттер мен 
фотосуреттер;

Берілген 
тізімнен 
немесе 
олардың 
комбинациясы
нан дəріс түрін 
анықтаңыз:

- мəтін;

- Сізбен 
бейнежазба;

- жазуға 
арналған 
қондырғылар;

- басқа.

- графиктар;

Осы бөлімшені 
дайындау үшін 
қандай 
материал 
пайдаланылат
ынын 
ойластыру 
қажет:

- дəрістік 
материал

- слайдтар;

- мəтіндік жəне 
көрнекі 
файлдар,

Курстың есептік 
ұзақтығы
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— материалды меңгеру үшін қосымша материал қосыңыз және оған сілтеме жасаңыз;

— әрбір бөлім алынған білімді тексеру үшін тестермен/тапсырмалармен сүйемелденуі тиіс.

Біз дәрісті шартты түрде 3 бөлікке бөліп, әр бөлім бойынша ұсыныстар береміз:

3. ҚОРЫТЫНДЫ. Қорытындыда дәрісте қол жеткізілген мақсаттарды қорытындылап, студенттердің 

қанағаттанушылық сезімін арттыруы қажет. Өз студенттеріңіздің қол жеткізген нәтижесімен және 

курстан сәтті өтумен құттықтау керек.

1. КІРІСПЕ. Бұл келесі сұрақтарға жауап беретін 5 минуттан аспайтын шағын ролик:

— Сіз неге үйретесіз?

— Оларды кім оқытады және бұл курсты тек пайдалы және мазмұнды жасауға мүмкіндік береді?

2. НЕГІЗГІ БӨЛІГІ. Бұл бөлімде сіз студент сіздің курсқа жазылған материалды тікелей оқытасыз.

— Сіздің материалыңыз курс мақсаттарына сәйкес келуі тиіс;

— Сіздің әлеуетті аудиторияңыз кім?

— б барысында ашу ы материалір дәріс бір идеяны ға тырыс ңыз, бір бейне ға тым көп қоюға 

тырыспаңыз;

— Курс аяқталғаннан кейін студенттер қандай жаңа білім алады?

— Бұл курстан өту неге қызықты болады?

— ұсынылатын бейне ұзақтығы 3-5 минут;

Барлық курс соңында басқа да Damutek курстар немесе кітаптар жарнама шағын қосымша ролик 

жазуға болады.

КУРСТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫН ЖАСАҢЫЗ

!МАҢЫЗДЫ! Сіз барлық курстарыңыздың конспект-стенограммасын дайындаңыз! Бұл тиімділікті 

арттырады және уақытты үнемдейді.
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КОНТЕНТТІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ПАРАМЕТРЛЕР

БЕЙНЕМАТЕРИАЛДАР

Шешімі: Тараптардың арақатынасы:  1280 -тен төмен емес. 16:9×720      

Экран өрісі толық толтырылуы керек. 

Жұмыс істемейтін облыстарды қолдануға жол берілмейді..

Шрифт өлшемі биіктігі бойынша экран биіктігінен кемінде 3% болуы тиіс.

ВИДЕО ЖӘНЕ АУДИО САПАСЫ
(Бұл парақша видео және аудио жазатын профессионал мамандарға арналған

дегенмен барлық авторлар оқып шығулары қажет.)
 

ҰСЫНЫМДАР

ВИДЕО: 1280×720 немесе одан жоғары.

Ажыратуға арналған бейне ағыны 1280×720: 

VBR 1.3 — 16 Мбит/с диапазонында.

CBR 3.5 Мбит/с төмен емес,

CBR 1.3 Мбит/с төмен емес,

1920×1080 ажыратымдылығы үшін бейне ағыны: 

VBR 3.5 — 16 Мбит/с диапазонында.

Кадр секундына: 25 к/с
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Дыбыс ағыны: CBR 192 кбит/с төмен емес, VBR 160-320 кбит/с диапазонында

Үннің сапалы жазылуы мақсатында студиялық немесе петельдік микрофондарды 

пайдалану ұсынылады.

Дискреттеу жиілігі: 48 кГц

Каналдар: 2 (стерео)

А :УДИО

Кодек: AAC, AC3, OGG, mp3

Сонымен қатар біз горизонтальды жағдайда жазылған HD-видеосында қабылдаймыз, 
видео сапалы жазылу мақсатында таяқшаны пайдаланыңыз.

Видеоклиптарды электрондық жәшікпен немсе қабарлама түрінде жіберу ақпараттың, 
лекцияның сапасын төмендетеді.

Сапалы телефондық камераларды пайдалануыңызды өтінеміз.

МОБИЛЬДІ ҚҰРАЛДАРДАН ВИДЕОКЛИПТЕР

ӘР ТҮРЛІ ПЛАТФОРМАДАҒЫ КОНТЕНТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЙЫЛАТЫН 

ТАЛАПТАР

Контенттер құрастыру үшін пайдаланылатын технологиялар мобильді платформада 

жазылған контенттерге кедергі келтірмеуі қажет.

ВИДЕО ЖӘНЕ АУДИО САПАСЫ
(Бұл парақша видео және аудио жазатын профессионал мамандарға арналған

дегенмен барлық авторлар оқып шығулары қажет.)
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ДЫБЫС ЖОЛЫНЫҢ САПАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Стереофониялық жол монофониялық жабдықта ойнату мүмкіндігін ескере 

отырып, техникалық түрде іске асырылуы тиіс. 

Дыбыстық жол нақты стерео режимінде болуы тиіс, онда оқытушының дауысы 

сол және оң арна арасында қатаң түрде оқшауланады. Дыбыстық әсерлер, шулар, 

музыка ұқсас режимде болуы мүмкін және көркемдік және техникалық 

міндеттерге байланысты толық стереофониялық режимде жүзеге асырылуы 

мүмкін.

ВИДЕО ЖӘНЕ АУДИО САПАСЫ
(Бұл парақша видео және аудио жазатын профессионал мамандарға арналған

дегенмен барлық авторлар оқып шығулары қажет.)
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џ Шрифтарды пайдалану барысында шрифтардың қиылуы мен қисайуына жол берілмеу керек, 

(засечек.)

џ Шрифта 3 түрлі бояуды ғана пайдалануды ұсынамыз.

САПАЛЫҚ ВИДЕО СИПАТТАМАЛАРЫ:

џ Бір курста 3 шрифтан артық пайдалануға болмайды.

џ Ақ фонды, жұлдызша белгілеулерді тект жазу барысында пайдалануға болмайды.

џ Оқуға ыңғайлы болу үшін текст бояуларын және фонды контрасты түстерді пайдалана отырып 

құрастыру керек.

џ Рамкалардың, сызба мен сызықтардың, таблицаны сызуға пайдаланылған сызықтардың және 

стрелкалар шрифтқа сәйкес болуы тиісті.

џ Видеоға түскеде оқытушыларға клеткасы бар және сызықтары бар киім киінуге аболмайды.

џ Курсты дайындау барысында фото суреттерді, фотоларды, анимациаланған материалдарды бірдей 

түсті және рамкалар мен көлеңкелек бір келкі болуы керек.

џ Бір сөйлем ішінде, абзацта және таблица ішінде контрасты түстерді пайдалануға болмайды.

џ Егер курсты құрастыру барысында таблицаны сызуға пайдаланған бояуды пайдалану қажет болса, 

онда осы түске контрасты түсті пайдалануға болмайды тек қана осы түстің не ашық немесе қою 

бояуларын пайдалана аласыз.

џ Кадр ішінде екі параллелді іс-әрекетті бірден жасауға болмайды (оқытушының іс-қимылы және 

анимация).

џ Екі немесе оданда көп сценаларды монтаждау кезіндегі біріктіруде әсерлі өтулерді пайдалану керек 

емес.

џ Материалды көріп қабылдауға ыңғайлы болу мақсатында сценаларды біріктіріп үлкен етіп 

монтаждаудың қажеті жоқ.

џ Пиктограммалар мен инфографиктерді пайдалануды ұсынамыз.

џ Видеоға түскеде ашық контрасты киім киіну және макияж жасау керек.

ВИДЕО ЖӘНЕ АУДИО САПАСЫ
(Бұл парақша видео және аудио жазатын профессионал мамандарға арналған 

дегенмен барлық авторлар оқып шығулары қажет.)
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АЛҒАШҚЫ ВИДЕО/КУРСТЫ 
ЖАЗУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

џ Материалды өзіңізге тән ерекшелікпен беруді әдетке айналтырыңыз..

ТӨМЕНДЕ ОҚУ КУРСЫН ҚҰРУ БОЙЫНША КЕЙБІР КЕҢЕСТЕР КЕЛТІРІЛГЕН:

џ Жазу және сөйлеу стенограммасын үйреніңіз (мұндай тәжірибе уақыт 

үнемдейді және процесті жеңілдетеді).

џ Курсордың экранда жүгіргіні қажет емес.

џ Сөйлеуді қадағалаңыз, паразит-сөздерді және қажетсіз үзілістерді 

жібермеңіз.

џ Ресми емес еркін болыңыз.

Сіздің 3 минуттық роликіңіз Damutek командасына материалды беруді бағалауға 

және конструктивті кері байланысты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Біздің 

кеңестеріміз Сіздерге кең аудиторияға қажетті жоғары сапалы контент жасауға 

көмектеседі деп сенеміз.

џ Материалда дәрістердің барлық түрлері (Сізбен бейнежазба, экраннан бейне, 

презентациялар және т. б.) болуы тиіс.)

џ Көрнекі материалдарды пайдаланыңыз бұл аудио курс емес, бейне курс.

џ Тақырыпты ашатын мағыналы сөз жазыңыз.

џ Бейнемонтаж үшін бейне реттегішті пайдаланыңыз (мысалы-Camtasia)..

џ Видеолекциялар барысында оқылатын лекциаларға ынта-ықыласты 

көрсетіңіз және немқұрайлыққа жол бермеңіз.

џ Damutek оқытушылары Сіздердің дайындаған материалдарыңыздың негізгі 

бағыты мен нысандарын түсіну үшін әріптестеріңіздің жасаған 

материалдарын қараңыз.
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Оқу курсы үшін қолайлы бағаны анықтамас бұрын, сізге келесі ақпаратпен 

танысу ұсынылады:

БАҒА

џ Басқа ресурстарда жоқ болған жағдайда, Сіз Damutek платформасында 

курсты тегін орналастыра аласыз;

џ Ақылы курстардың бағасы 4 000 теңгеден 50 000 теңгеге дейін, ең 

төменгі қадаммен 2 000 теңгеге (4 000, 6 000, 8 000 және т.б.) өзгереді;

џ Сіз бағаны әкімшімен байланыс арқылы өзгерте аласыз;

џ Материал неғұрлым кеңірек, видеолекциялары ұзын, осы тақырыпқа 

сұраныс жоғары болса, соғұрлым жоғары баға қоюға болады;

џ Тәжірибелі оқытушылар, өз саласында мойындалған беделдер мен 

облыстағы пікір көшбасшылары өз курсын жоғары бағалай алады;

џ Студенттер қосымша материалдар мен оқытушының белсенді кеңестері 

берілетін курстарды бағалай алады;

џ Табыс әкелетін және/немесе мансаптық өсуге ықпал ететін курстар 

қымбат бағаланады.
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АМАНДАСУ ЖӘНЕ 
ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗДЕР
Damutek студенттерге сіздің курсыңызға тіркелгеннен кейін және оның 

соңында автоматты түрде жіберілетін хабарламаларды жазуды ұсынады.

џ өзің немесе курс туралы қызықты фактілерді келтіре отырып, курсты адамға 

тартымды етуге ұмтылыңыз;

 

џ оқушының ынтасын арттыру үшін курс соңында оқыған негізгі аспектілерін 

тізіп шығу қажет;

Құттықтау хатын қолданыңыз:

џ бірнеше сөйлемдерді қолдану арқылы тәжірибеңізді сипаттау;

џ сәйкес чатта курс тақырыбы бойынша сұрақтарға жауап беруге дайын 

екендіктерін білдіру.

Құттықтау хабарламасын келесі үшін пайдаланыңыз:

џ оқушының жетістігін мақтау және мақтау сөздері;

џ өткізген уақыт үшін ризашылық білдіру;

џ оны осы білім саласында тереңдетуге ынталандыру.

!Тыйым: Басқа курстарды жарнамаламаңыз.

Ұсыныс: Курстың атын екі хабарламада да қолданыңыз.
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Оны мақұлдау үшін жібергеннен кейін сіздің курсыңызды Damute тобы 

қарастырады, ол оқу процесінің нәтижелері бойынша 10 күн ішінде қажетті 

өзгертулер бар жауабын немесе курстың іске қосылуы туралы хабарламаны 

ұсынады.

«Бекіту үшін жіберу» түймесін баспас бұрын; курстың талаптарға сәйкестігін 

тексеріңіз

КУРСТЫ БЕКІТУ ЖӘНЕ ЖҮКТЕУ

«https://damutek.kz/ru/course-creation-guide/».

Төменде көрсетілген сілтеме бойынша Damutek сайтында осы буклеттің 

барлық ақпараттарын электронды түрде алуға болады. 

Құрметті ұстаздар!

«Тест сұақтарының базасы» бөлімінде Сіздің курсыңызға арналған тест 

сұрақтары құру орналасқан.Осы басшылықты оқи отырып,Оз курсыңызға 

арналған тест сұрақ тапсырмаларын пайдалануды,сонымен қатар Сіз 

тестерді құруға және қайта түзетулер жасауға мүмкіндік аласыз.

БҰЛ БАСШЫЛЫҚ ИНТЕРНЕТТЕ/
СІЗДІҢ КУРСЫҢЫЗҒА АРНАЛҒАН 
ТЕСТ-СҰРАҚ ТАПСЫРМАЛАРДЫ ҚҰРУ


