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Телевізійне навчання є одним з методів дистанційного навчання. 

Казахстан має давні традиції теленавчання. Так в 1953 р. був організований 

Усть-Каменогорський педагогічний інститут (УКПІ), де вже з 1972 р. 

запрацювала навчально-інформаційна студія, яка згодом стала центром 

навчального телебачення. Нині це Східно-Казахстанський державний 

університет імені С. Аманжолова. Були такі студії і в інших ВНЗ. На 

республіканському телебаченні йшли навчальні передачі. Зі здобуттям 

Незалежності цей напрям дистанційної освіти отримав новий імпульс 

розвитку. Були прийняті нормативні акти, що  регулюють порядок 

проходження дистанційного навчання учнями і студентами [6; 4]. 

Національними особливостями реалізації процесу дистанційного навчання в 

Казахстані займалися Р.Р. Баркібаева, Г.Д. Жангісіна, Г.С. Джузбаева. С.Н. 

Велітченко, В.Зуєв та ін. [1; 3; 4]. У навчальних закладах різних рівнів 

Республіки Казахстан діють навчальні телецентри, телелабораторії, 

мультімедійні центри, що вносять вагомий внесок в організацію навчально-

виховного процесу. Поряд з виробництвом власне освітнього контенту 

(уроків, лекцій, лабораторних робіт) вони задіяні для підготовки творчих 

спеціальностей (режисерів, хореографів, акторів), а також організації 

дозвілля студентів і школярів. Так в Університеті «Туран» (м.Алмати) з січня 

2009 р. здійснює роботу навчальне телебачення університету: «Телеканал « 

Освіта ». Працює і навчальний телецентр Карагандинського економічного 

університету – основна продукція відеолекції, бесіди з цікавими людьми, 

гостями ВНЗ, презентації. У РГКП Західно-Казахстанський державний 

університет ім. М. Утемісова (ЗКГУ) також працює навчальне телебачення. 

На загальнодержавному рівні з 2002 р. працює супутниковий канал 

СКДН – «Супутниковий канал дистанційного навчання». Ініціатором його 

створення став Республіканський науково-методичний центр інформатизації 

освіти (РЦІО) і АТ "КАТЕЛКО (провайдер супутникового ТБ). Контент – 

навчальний відповідно до шкільної програми: відеоуроки та відеофільми. 

Підключили загалом 1500 шкіл. Мовлення – 2 години на день, 

розповсюдження платне, лише для шкіл. Зворотній зв'язок – асиметричний 

через Інтернет. Ідея створення широкомовного загальнонаціонального 

навчального телебачення вперше була висловлена Президентом РК 

Н.А.Назарбаєвим в Посланні народу Казахстану «Новий Казахстан в Новому 

Світі» (2007). Тоді ж була розроблена концепція навчального ТБ (докладніше 

див. [5]). Виробництво такого каналу пропонувалося передати першому 

каналу – РТРК «Казахстан», а самі уроки готували б фахівці Лабораторії 

інтерактивних технологій КАО ім. И. Алтинсаріна, АТ «Національний центр 

інформатизації, Міністерство освіти РК. Однак втілили цей задум у 

недержавному медіахолдингу «Хабар». 5 вересня 2012 р Президент РК Н. 

Назарбаєв в ефірі дав старт каналу «Білім» (Знання). Принцип телеканалу – 



навіть про складне розповідати легко та просто. На відміну від навчального 

СКДН, був обраний формат «edutainment», навчальний процес поєднаний з 

розвагами. Поряд зі своєю продукцією транслюють багато програм каналів 

BBC, Discovery, National Geographic. Мовлення на каналі ведеться на трьох 

мовах: казахською, російською та англійською, зокрема, більше 55% всього 

ефіру йде державною мовою. Телеканал «Бiлiм» – навчальний освітнє 

телебачення, розраховане на широку аудиторію учнів шкіл, абітурієнтів, 

педагогів, батьків, а також глядачів різного віку і соціального стану, 

зацікавлених отримувати доступ до основ знань. Мовлення – супутниковий 

оператор «Otau TV», цифрове ефірне ТБ, кабельні мережі. З 26 вересня 2011 

р. в Казахстані в межах того ж медіахолдингу «Хабар» розпочав мовлення 

канал культурного просвітництва «Мәденіет» (Культура). Мета каналу – 

ознайомити глядача з багатим фондом вітчизняної та світової культури, 

зберегти історичну та культурну спадщину народу Казахстану. З січня 2014 

р. обидва канали об'єднують в один під назвою «Білім және Мәденіет». Там 

нині виходять більш 30 різножанрових проектів. Серед найпопулярніших – 

«Культурний код», «Музей звуків», «Реальна наука», «Нурли отау», «Астана 

- онлайн», «Вчена рада», «Золота середина», «Картина маслом», «Школа 

кочовиків», «Ексклюзив» та ін. 

Висновки. Можна констатувати значне поширення телевізійного 

навчання в Казахстані, як на державному рівні, так і на рівні навчальних 

закладів. Цей досвід вартий вивчення й в інших країнах. 
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