


✓ практикалық/семинарлық/зертханалық сабақтарға арналған оқу 

материалдары; 

✓ пән бойынша қорытынды емтихан бағдарламасы; 

келесі компоненттермен толықтырылады: 

✓ ҚОТ қолдана отырып пәнді оқытудың жоспар-кестесі; 

✓ оқу-ақпараттық блогы; 

✓ мультимедиа сүйемелдеу блогы; 

✓ әдебиет және ресурстар; 

✓ бақылау блогы; 

✓ әдістемелік блок. 

1.  Дәрістің қысқаша конспектісі әр тақырыпты қамтуы тиіс: 

✓ дәріс тақырыбы (силлабусқа сәйкес); 

✓ дәріс мақсаты;  

✓ дәрістің негізгі терминдері; 

✓ дәрістің негізгі сұрақтары; 

✓ қысқаша тезистер; 

✓ зерттелетін материалды бақылауға арналған сұрақтар; 

✓ ұсынылатын әдебиеттер тізімі. 

Дәрістердің қысқаша конспектісі нақты бөлімді оқып-үйрену кезінде 

не нәрсеге көңіл аудару керек екенін көрсету керек. 

Конспектіде курс тақырыптары арасындағы өзара байланысты 

көрсету қажет, түсінуге ең қиын заңдар, теориялар, теоремалар және т.б. 

түсіндірілуі тиіс. Бұл ретте негізгі және екінші дәрежелі материал (пәнді 

меңгеру үшін маңыздылығы бойынша) бөлінуі керек; суреттер, 

графиктер, схемалар, сызбалар орналастырылуы қажет. 

Әрбір бөлімде беттерін көрсете отырып, әдебиет тізбесінде 

келтірілген оқулықтың немесе оқу құралының тиісті бөлімдеріне 

сілтеме жасау қажет (сілтеме білім алушыға жүйеде орналастырылған 

дереккөзді немесе еркін қол жетімді табуға болатын баспа басылымын 

көрсетуі қажет). 

2.  Дәрістің қысқаша мазмұнын ұсыну формасын оқытушы өз бетінше 

таңдайды (PPT, PDF, WORD файлдары).  

3. Білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру жөніндегі 

басшылыққа қойылатын талаптар (СӨЖ) (өзіндік жұмыс тапсырмалары, 

оларды орындау кестесі, оларға әдістемелік нұсқаулар): 

✓ өзіндік жұмыс тапсырмалары және оларды орындау кестесі бір 

файлда көрсетіледі. Оларға әдістемелік нұсқауларды жеке 

файлмен ресімдеген жөн; 

✓ өзіндік жұмыс тапсырмаларының нысаны мен мазмұны оқу 

нәтижелеріне сүйене отырып анықталады. Тапсырмалар мен 

оларды орындау формалары жүйелік құзыреттілікті 

қалыптастыруға (синтездеу және бағалау) бағытталуы тиіс; 

✓ тапсыру мерзімі және тапсырмалардың орындалуын бақылау 

силлабуста кестеде көрсетілген аптада оқу курсының мазмұнын 



іске асыру күнтізбесінде білім алушылардың оқытушымен өзіндік 

жұмысы бөлігінде көрсетілуі тиіс; 

✓ өзіндік жұмыс тапсырмаларын орындау кестесі келесі үлгіде 

рәсімделеді: 

 

№ Білім алушылардың 

өзіндік жұмыс 

тапсырмалары 

Білім 

алушылардың 

өзіндік жұмыс 

тапсырмаларын 

орындау 

формасы 

Білім 

алушылардың 

өзіндік жұмыс 

тапсырмаларын 

өткізу уақыты 

(оқу аптасы) 

 

4.  ПОӘК-тың «Практикалық/семинарлық/ зертханалық сабақтарға оқу 

материалдары» бөліміне қойылатын талаптар: 

✓ практикалық/семинарлық сабақтардың құрылымы:  

✓ сабақтың тақырыбынан (силлабусқа сәйкес); 

✓ сабақтың мақсатынан;  

✓ талқылауға арналған сұрақтардан; 

✓ сабақты өткізу формасынан; 

✓ ұсынылатын әдебиеттер тізімінен тұрады; 

✓ әрбір тақырып бойынша сабақтың мақсаты күтілетін оқыту 

нәтижелерінің жүйесі ретінде нақты айқындалуға тиіс, 

функционалдық құзыреттілікті қалыптастыруды (қолдану және 

талдау) қамтамасыз ететін тапсырмаларды орындаудың 

технологиясы, әдістемесі және әдісі көрсетіледі; 

✓ бөлім практикалық жұмыстардың тізбесі мен мазмұнын; оларды 

орындауға арналған тапсырмаларды; есептеу нұсқаларын және 

есептеу-графикалық жұмыстарды орындау жөніндегі әдістемелік 

нұсқауларды, есеп беру нысанын, әдебиеттерге сілтемелерді 

қамтуы тиіс.  

5.  ҚОТ қолдану арқылы пәнді оқытудың жоспар-кестесі: 

✓ курстың бөлімдерінен, тәжірибелік және зертханалық 

жұмыстарды өткізу жоспарынан; жобаларды орындау кестесі мен 

тапсыру мерзімінен;  

✓ аралық тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесінен тұрады. 

Бұл бөлім оқытушылар мен білім алушылардың виртуалды өзара іс-

қимыл тәсілдері туралы ақпаратты қамтуы тиіс (WhatsApp, Тelegram 

чаттарын, қашықтан оқыту немесе видеоконференция жүйелерін, тарату 

немесе телеконференция тізімдерінің көмегімен электрондық пошта 

арқылы хат алмасуларды, қарым-қатынас платформасы көрсетілген 

бейнеконференцияны пайдалану).  

6.  Оқу-ақпараттық блогы: 

✓ дәріс курсын; 

✓ қосымша құжаттар мен материалдар жинағын; 

✓ сөздіктерді, анықтамалықтарды; 



✓ әдебиеттер тізімі мен ресурстарға сілтемелерді; 

✓ тапсырмалар жинағын; 

✓ жаттығулар жинағын; 

✓ зертханалық жұмыстар мен практикалық сабақтар жинағын 

қамтуы тиіс. 

Қандай компоненттер оқу-ақпараттық блоктан тұруы тиіс екені 

туралы шешімді оқытушы міндетті дәріс курсын қоспағанда, өз 

бетінше қабылдайды.  

7.  Мультимедиа сүйемелдеу блогы:  

✓ электрондық оқулықтарды; 

✓ мультимедиялық оқыту бағдарламаларын; 

✓ жаттығу құрылғыларын; 

✓ ақпараттық-анықтамалық жүйелерді; 

✓ виртуалды зертханалық практикумдарды (имитациялық 

модельдерді); 

✓ компьютерлік тестілеу жүйелерін; 

✓ тақырыптар бойынша дайын электрондық контентті 

(мультимедиялық презентациялар, электрондық оқу 

басылымдары, виртуалды зертханалар немесе басқа да бейне-

аудиоматериалдар) қамтиды; 

8.  Әдебиеттер мен ресурстар блогы: 

✓ оқу әдебиеті 4-6 оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттің 

баспа басылымдары форматындағы, сондай-ақ университеттің 

кітапхана қорынан электронды форматтағы тізбесін қамтиды; 

✓ оқытушы білім алушы дәріс,семинар сабағы, өзіндік жұмыс 

тапсырмалары үшін қандай әдебиетті оқуға тиіс екенін көрсетуі 

тиіс (автор(лар), кітаптың атауы, осы кітаптағы бөлімнің атауы, 

беті). Магистранттар мен докторанттар үшін ғылыми 

журналдардан міндетті түрде мақалаларды көрсету қажет; 

✓ Интернет-ресурстар: ақпараттық деректер базасын, оның ішінде 

ЖОО-ның электрондық кітапханалары мен жергілікті 

желілерінде орналастырылған халықаралық дереккөздерді, 

сондай-ақ ЖООК-ты қамтиды; 

✓ қандай да бір оқу сабақтарын орындау үшін қажетті анықтамалық 

материалдарды, сондай-ақ интернет желісінде орналастырылған 

дереккөздерге сілтемелерді қамтиды. 

9.  Бақылау блогы білім алушының пәнді оқу кезінде ҚОТ-ты қолдана 

отырып бақылаудың үш деңгейінен өтуін болжайды:  

✓ теориялық материалдың әр бөлімінен кейін сұрақтар, тест немесе 

тапсырмаларды орындау түрінде өзін-өзі бақылау; 

✓ жоспар-кестеге сәйкес ағымдағы бақылау (ағымдағы бақылауға 

арналған материалдар қажетті бақылау сұрақтарынан, 

тесттерден, бақылау тапсырмаларынан тұрады); 

✓ қорытынды бақылау (қажетті тесттер, емтиханға дайындық 

сұрақтары).  



Ағымдағы бақылауды орындауға арналған тапсырмалар 

жиынтығында тапсырмалар мен бақылау сұрақтары, тапсырмалар, 

рефераттар дайындау бойынша ұсыныстар, эссе және т.б. өзін-өзі 

дайындауға арналған жаттығулар болуы тиіс.  

10.  Әдістемелік блок: 

✓ пәннің жекелеген тақырыптарын оқыту бойынша әдістемелік 

ұсыныстардан; 

✓ зертханалық және практикалық жұмыстарды орындау бойынша 

әдістемелік ұсыныстардан, оның ішінде жұмыстың мақсаты мен 

мазмұны көрсетілген зертханалық жұмыстарды орындау бойынша 

нұсқаулардан;  

✓ қажетті материалдар мен жабдықтардың, қондырғылардың, өлшеу 

құралдарының сипаттамасынан; жұмыстарды жүргізу 

әдістемесінен; әдебиеттерге сілтемеден; нәтижелерді өңдеуден;  

✓ жұмыс туралы есептерді ресімдеуден; 

✓ семинар сабақтарына дайындық бойынша әдістемелік 

ұсыныстардан; 

✓ тапсырмалар мен жаттығуларды шешу бойынша әдістемелік 

ұсыныстардан; 

✓ бастапқы материалдарды, олардың мақсаты мен мазмұнын, 

жұмыстың есептік және графикалық бөлімдерін орындау 

бойынша әдістемелік нұсқауларды, жұмысты орындау 

алгоритмін, есеп беру формасын, орындау көлемі мен шарттарын, 

әдебиетке сілтеме (жүйеде электронды түрде орналастырылатын), 

жұмысты бақылау немесе қорғау формасын, бағалау өлшемдерін 

қамтитын қажетті тапсырмалар жиынтығы бар жобаларды 

орындау бойынша әдістемелік ұсыныстарды қамтиды. 

 

П. ҚОТ қолдану арқылы пән бойынша қорытынды бақылауды 

әдістемелік сүйемелдеу 

 

1. Қашықтан білім беру технологияларды қолдана отырып, қорытынды 

бақылау жүргізу кезінде оқытушы емтихан өткізу үшін оның формасын 

және бағдарламалық өнімді таңдау қажет. ҚОТ-ты қолдана отырып 

емтихан өткізу бойынша толық нұсқаулықтар «Қашықтан оқыт» оқу 

курсында баяндалған  

(http://open.kaznu.kz/courses/course-v1:KazNU+DistEdu+2019-

2020C1/about).   

2. Қорытынды бақылаудың кез келген формасы үшін оқытушы УНИВЕР 

жүйесіне қорытынды бақылау басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей: 

✓ қорытынды емтихан бағдарламасын; 

✓ қорытынды емтихан кестесін; 

✓ қорытынды емтиханның формасын көрсете отырып емтихан 

өткізу тәртібін (жазбаша (эссе, бақылау жұмысы, жоба, реферат, 

жағдаяттық тапсырма, кейс, портфолио және т.б.), (ауызша 



(коллоквиум, әңгімелесу), емтиханның жазбаша түрінде плагиатқа 

тексеру рәсімдері, бағалау шкаласы мен саясаты) жүктеуі тиіс. 

3. Пән бойынша қорытынды емтихан бағдарламасы құрылымдық 

бөлімшелері бар жеке құжат түрінде ресімделеді: титул парағы; кіріспе; 

тапсырмаларға арналған тақырыптар; емтиханға дайындалу үшін 

ұсынылатын әдебиет көздері: 

✓ титулдық парақта факультеттің, кафедраның, құжаттың атауы – 

«......пәні бойынша қорытынды емтихан бағдарламасы» (жұмыс 

оқу жоспары бойынша оқу пәнінің атауы), жұмыс оқу жоспары 

бойынша пәннің шифры, оның шеңберінде пән іске асырылатын 

білім беру бағдарламасының шифры мен атауы, әзірленген жылы 

көрсетіледі; 

✓ титул парағының сыртқы жағында бағдарламаны 

құрастырушының аты-жөні, лауазымы, хаттама және кафедраның 

қарау және мақұлдау күні көрсетіледі; 

✓ «Кіріспе» тармағында қысқаша үлгіде қорытынды емтиханды 

өткізу нысанын және ол бойынша негізгі талаптарды көрсету 

талап етіледі; 

✓ «Тапсырмалар жасалатын тақырыптар» тармағында пәннің 

силлабусына сәйкес қорытынды емтиханда қарауға шығарылатын 

тақырыптар тізімі көрсетіледі. Тақырыптар тізімі дәрістік, 

семинарлық сабақтарды, сондай-ақ СӨЖ-ге (МӨЖ, ДӨЖ) 

қойылған тапсырмаларды қамтуы тиіс; 

✓ «Емтиханға дайындалу үшін ұсынылатын әдебиет көздері» 

тармағында пән бойынша жалпы әдебиеттер тізімін, жақшада оқу 

үшін тиісті тақырыптар мен нақты беттерді көрсету қажет. 

Міндетті түрде пән бойынша базалық оқулықтарды, оқу 

құралдарын ұсыну қажет. 

Емтихан бағдарламасында пән бойынша емтихан билеттеріне 

енгізілетін тұжырымдалған қорытынды емтихан сұрақтарын 

көрсетуге жол берілмейді. 

4. ҚОТ қолдана отырып емтихандардың әр түрлі түрлерін өткізуге 

қойылатын талаптар: 

КЕЙС тапсырманы шешу формасындағы емтихан: 

✓ проблемалық тапсырмаларды әзірлеу қажет, олардың 

әрқайсысында білім алушыға нақты кәсіптік-бағдарлы жағдайды 

ұғыну және берілген проблеманың шешімін табу ұсынылады; 

✓ кейсті шешу үшін қосымша материалдарды ұсыну қажет; 

✓ тапсырманы орындау бойынша ұсыныстар беру қажет; 

✓ плагиатқа тексеруді қамтамасыз ету қажет. 

ЭССЕ жазу формасындағы емтихан: 

✓ эссе тақырыптары күтілетін оқу нәтижелеріне сүйене отырып 

анықталуы тиіс; 

✓ эссе мазмұны мен форматына қойылатын талаптарды көрсету 

қажет; 



✓ бағалау критерийлерін сипаттау қажет; 

✓ плагиатқа тексеруді қамтамасыз ету қажет. 

Ауызша/жазбаша емтихан: 

✓ қорытынды бақылау кезінде емтихан материалдары білім 

алушының жауабы силлабуста көрсетілген нақты болжамды оқу 

нәтижесінің қаншалықты қалыптасқанын анықтайтындай етіп 

жасалады; 

✓ емтихан сұрақтарының күрделілік дәрежесі оқу сатысына және 

қалыптасатын құзыреттілікке байланысты түрленеді. Бакалавриат, 

магистратура және докторантура үшін емтихан сұрақтарының 

күрделілігі мен мазмұны бойынша айтарлықтай айырмашылығы 

болуы тиіс; 

✓  Емтихан сұрақтарын пән бойынша оқу нәтижелерін бағалайтын 

келесі нұсқалар бойынша құрастыруға болады:  

I нұсқа:   

Бірінші блокқа когнитивті (білім) құзыреттілік сұрақтары кіреді, 

олар оқыту объектісін білу мен түсінуді бағалайды: 

✓ бакалавриат білім алушылары үшін – бұл қазіргі заманғы озық 

оқулықтардың мазмұнына сүйенетін оқу саласындағы озық 

білімді және түсініктерді көрсету қабілеті; 

✓ магистранттар үшін – бұл нақты фактілерден тұтас теориялар мен 

түсініктерді көрсете білу қабілеті, олар зерттеу контекстінде 

идеяларды әзірлеу және/немесе қолдану кезінде түпнұсқалық 

танытудың негізін құрайды; 

✓ докторанттар үшін – бұл зерттеу саласындағы ғылыми ақпараттың 

жүйелі түсінігін, сондай-ақ осы саладағы зерттеу әдістерін білу 

мен меңгеруді көрсету қабілеті. 

Екінші блокқа функционалдық құзыреттілікті анықтайтын 

сұрақтар кіреді, олар ақпаратты қолдану және талдау іскерлігін 

бағалайды: 

✓ бакалаврлар үшін – бұл зерттеу саласы шеңберінде дәлелдерді 

қалыптастыру және негіздеу мен мәселелерді шешу арқылы өз 

білімі мен түсінігін қолдана білу; 

✓ магистранттар үшін – бұл өз білімін қолдана білу және оқыту 

саласына қатысты кең (немесе пәнаралық) контексте жаңа немесе 

бейтаныс ортада есептерді шеше білу; 

✓ докторанттар үшін – бұл ғылыми зерттеулердің кешенді процесін 

жоспарлау, әзірлеу, жүзеге асыру және түзету. 

Үшінші блокқа ақпаратты синтездеу және бағалау іскерлігін 

анықтайтын жүйелік құзыреттілік сұрақтары кіреді: 

✓ бакалавриат студенттері үшін – бұл тұжырымдарды дәлелдеу, 

эссе жазу, шығарма жазу қабілеті; 

✓ магистранттар үшін – бұл білімді біріктіру және күрделі 

мәселелерді шешу қабілеті; толық емес немесе шектеулі ақпарат 



негізінде пікірлерді қалыптастыру; ғылыми нәтижелерді 

сипаттау, негіздеу; 

✓ докторанттар үшін – жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, 

бағалау және синтездеу қабілеті; ғылыми қызметтің қандай да бір 

өнімінің маңыздылығын бағалау және анықтау қабілеті. 

П нұсқасы:   

✓  Блоктарға бөлмей емтихан сұрақтарын құрастыру:  

✓ Когнитивті + функционалдық аспектілері;  

✓ Функционалдық + жүйелік;  

✓ Когнитивті + функционалдық + жүйелік   

✓ Кез келген нұсқада оқытушы емтихан сұрақтарының санын өзі 

анықтайды   

ТЕСТ форматындағы емтихан: 

✓ қашықтан оқыту кезіндегі тестілеу міндеті – оқу жетістіктерін 

меңгеруге жоспарланған шеберлік пен дағды көлемімен 

салыстыру болып табылады; 

✓ қашықтан оқыту негізінен критериалды-бағдарлы тәсіл 

шеңберінде тесттерді әзірлеуді көздейді; 

✓ қашықтан оқытудың тест жүйесін құру кезінде мазмұнды таңдап 

алуда келесі қағидаттарды басшылыққа алу қажет: 

✓ материалдың маңыздылығы; 

✓ ғылыми нақтылық; 

✓ тест мазмұнының ғылымның қазіргі жағдайы деңгейіне 

сәйкестігі; 

✓ репрезентативтілік (бақылау үшін мазмұн элементтерінің 

толықтығы мен жеткіліктілігі); 

✓ өспелі қиындық; 

✓ тест тапсырмалары мазмұнының білім жүйелілігі 

талаптарына сәйкестігі;  

✓ кешенділік және теңгерімділік (негізгі тақырыптарды 

кешенді бейнеленуі және негізгі теориялық материал мен 

практикалық іс-әрекет әдістерінің көрсетілуі); 

✓ мазмұны мен формасының өзара байланысы.  

✓ 50 адамнан астам білім алушылардың ірі топтары үшін тестілеу 

Univer жүйесінде ұйымдастырылады. 150-200 тест тапсырмасы 

әзірленеді және бір тест тапсырмасында 5 жауап нұсқасы, оның 

ішінде 1-2 дұрыс жауап болуы тиіс. Күрделілік деңгейі және өткізу 

ұзақтығы оқу нәтижелеріне байланысты (когнитивті - білімді түсіну,  

функционалдық - білімді қолдану, жүйелік - бағалау, өнімді құру); 

✓ 50 адамға дейін шағын топтар үшін тестілеу Moodle қашықтан оқыту 

жүйесінде ұйымдастырылады. 25-тен 100-ге дейінгі тест 

тапсырмалары құрастырылуы тиіс. Сұрақтардың түрлерін, күрделілік 

деңгейін және өткізу ұзақтығын оқытушы оқу нәтижелеріне 

байланысты белгілейді (когнитивті - білімді түсіну, функционалдық - 

білімді қолдану, жүйелік - бағалау, өнімді құру); 



✓ тест тапсырмалары қорытынды емтиханның бағдарламасы негізінде 

құрастырылады;  

✓ егер оқытушы бір пәнді адамы аз орыс топта да, көп білім 

алушылардан тұратын қазақ топта да оқытса, онда емтихан тест 

түрінде қабылданады;  

✓ УНИВЕР жүйесі үшін тест тапсырмалары 1-қосымшада көрсетілген 

үлгі бойынша рәсімделеді; 

✓ MOODLE жүйесі үшін тест тапсырмалары «ҚАШЫҚТЫҚТАН 

БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, 

ҚОСЫМША СЕМЕСТР КЕЗІНДЕ ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ 

ЖҮРГІЗУ ҮШІН НҰСҚАУЛЫҒЫ» негізінде рәсімделеді (2-

қосымшаны қараңыз);  

✓ тест тапсырмаларын даярлаушылар дұрыс жауаптардың санын және 

бақылаудың ұзақтығын, яғни бақылаудан өтуге қанша уақыт 

бөлінетінін көрсету қажет. 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТАПСЫРМАНЫ, ЖОБАНЫ қорғау 

түріндегі емтихан:  

✓ білім алушылар өздерінің практикалық дағдыларын көрсетеді, яғни 

нақты кәсіби мәселелерді шешеді; 

✓ шығармашылық тапсырманың/жобаның нәтижесі болып қандай да 

бір өнім жасау болып табылады; 

✓ білім алушылардың саны көп болғанда, тапсырмалар 5-7 адамнан 

тұратын топтарға беріледі;  

✓ шығармашылық тапсырмалардың/жобалардың тақырыптары 

оқытудың функционалдық және жүйелі нәтижелеріне негізделуі тиіс;  

✓ шығармашылық тапсырманы/жобаны қорғау түрінде өтетін 

емтиханға дайындалу үшін әдістемелік ұсынымдарда тапсырманың 

мақсаты, тапсырма-жобалардың нұсқалары, орындау тәртібі және 

тапсыру қажет материалдар, орындау кезеңдері, қорғау тәртібі, 

бағалау критерийлері, плагиатқа тексеру тәртібі, жұмысты ресімдеу 

талаптары көрсетіледі.  

Эссе сапасының параметрлері (бағалау критерийлері): 

✓ кейс-тапсырмасының мақсатын түсіну; 

✓ өз көзқарасының дәлелдерінің сапасы мен саны; 

✓ мәселеге өз ұстанымын білдіру; 

✓ өз пайымдауларын сүйемелдеу үшін пайдаланылған ақпарат 

көздерінің шеңбері; 

✓ жұмыстың тұтастығы, қисындылығы, толықтығы; 

✓ стильдің, тілдің және мазмұндама формасының бірегейлігі; 

✓ жұмыстың түпнұсқалығы әдеттегідей 75%-дан кем емес.. 

Эссені бағалау шкаласы:  

✓ «үздік» - тақырыптың толық ашылуы, сонымен қатар білім алушы 

шығармашылық қабілеттерді білдіреді, теориялық материалды 

түсінеді, қолданады, сенімді фактілер мен дәлелдерді табады. Мәтін 



қисынды, анық, дәйекті, талдау негізінде жазылған, өзіндік көзқарас 

бар; жұмыс ресімдеуге қойылатын талаптарға сай дайындалған; 

✓ «жақсы» - білім алушы жалпы тақырыпты ашып, эссе тақырыбы 

бойынша дәлелдерді баяндап, талдау, қорытынды жасайды, өз 

көзқарасын көрсетеді; жұмыс талаптарға сәйкес рәсімделген; 

✓ «қанағаттанарлық» - білім алушы тақырыпты үстіртін ашып, 

фактілерді үстіртін таңдап алған, қорытындылары қисынсыз 

жасалған, өз көзқарасын жеткілікті түрде анықтамайды, жұмысты 

ресімдеудің талаптарды сақтамайды; 

✓ «қанағаттанарлықсыз» - тақырыпты ашуда елеулі кемшіліктер бар, 

жұмысты жазу мен ресімдеудің негізгі ережелерін бұзатын қателіктер 

жіберді. 

Кейс шешудің сапасын бағалау параметрлері: 

✓ қойылған мәселелерді шешуге кешенді көзқарас, негізгі аспектілерді 

түсіну, тәсілдерді жүйелі білу (кейсті шешудің толықтығы); 

✓ кейсті талдау және оны шешу кезіндегі шығармашылық пен 

дербестігінің дәрежесі; 

✓ кейсті шешудегі дәлелдік пен сенімділік; 

✓ материалды баяндау формасы, жазба сөз сауаттылығы және 

презентацияның сапасы; 

✓ қорытындылардың толықтығы мен жан-жақтылығы; 

✓ мәселеге өз көзқарасының болуы; 

✓ жұмыстың түпнұсқалығы әдеттегідей 75%-дан кем емес. 

Кейс шешуді бағалау критерийлері:  

✓ «өте жақсы» - кейс-тапсырма толық және регламент аясында 

орындалды, сапалы жасалған талдау негізінде таңдалған шешімнің 

толық нақты дәлелі бар. Жақсы теориялық білімі бар, мәселелерді 

шеше алады. Кейс-тапсырманың құрылымдық және егжей-тегжейлі 

талдауы жасалды, шешімнің ықтимал нұсқалары ұсынылған, 

баламалы шешімдердің бірін түпкілікті таңдауы нақты және айғақты 

дәлелденген; 

✓ «жақсы» – кейс-тапсырма толық орындалды, бірақ таңдалған 

шешімнің толық дәлелдемесі жоқ, теориялық негіздеме жеткілікті 

емес, себептер толығымен анықталмаған, толық талдау жасалмаған, 

шешімнің нұсқалары жеткіліксіз, түпкілікті шешімді таңдау үшін 

нақты дәлелдеме жоқ; 

✓ «қанағаттанарлық» – кейс-тапсырма 2/3-тен астам орындалды, бірақ 

белгіленген регламент шеңберінде. Қорытындылар әлсіз, фактілердің 

жеткіліксіз талдауын куәландырады, өз көзқарасы негізделмеген, 

егжей-тегжейлі талдау жоқ, шешімді түпкілікті таңдаудың нақты 

дәлелдері жоқ; 

✓ «қанағаттанарлықсыз» – кейс-тапсырма орындалмаған немесе үштен 

кем орындалған. Кейс - тапсырма бойынша нақтылау, мәселенің 

шешімі жоқ. 

Жобаны орындау сапасының параметрлері: 



✓ жобаның басымдықтарын белгілеу қабілеті; 

✓ жобаның мақсатын анықтау қабілеті; 

✓  шығармашылық деңгейі, тақырыпты, тәсілдерді, ұсынылған 

шешімдерді ашу бірегейлігі; 

✓  шешімдердің, қорытындылардың дәйектілігі; 

✓  ұсынылған ақпараттың сапасы, толықтығы және объективтілігіҢ 

✓  жобаның қисыны, қорытындылардың дұрыс қалыптасуы; 

✓  жобаны рәсімдеу сапасы; 

✓  орындалған жобаның практикалық құндылығы; 

✓  жұмыстың түпнұсқалығы әдеттегідей 75%-ден емес. 

Жобаны бағалау критерийлері: 

✓ оқытушының талабы бойынша жобаны ресімдеудің дұрыстығы мен 

сауаттылығы; 

✓ баяндаудың қисындылығы - мәтінде себеп-салдарлық 

байланыстардың бейнеленуі, пайымдаулар мен қорытындылардың 

болуы; 

✓ безендіру сапасы - мәтіннің, суреттердің, графиктердің нақты 

құрылымы;  

✓ қабылдау үшін көрнекілігі және қол жетімділігі;  

✓ дербестік. 

 

Жобаны бағалаудың схемалық ұсынысы 

Облысы  Критерийлері Үлесі 

Мазмұнды 

өңдеу 

Материалды кәсіби өңдеу  

Осы пән саласында кәсіби білімді қолдану 

Әдістер мен құралдарды пайдалану  

Нәтиженің мақсаттылығы 

Креативтілік  

Экономикалық шолу 

55% 

Мәселелік-

бағытталған 

ұсыныс 

(презентация) 

Дербестік, өз бастамасы  

Жүйелілік  

Құжаттама  

Әдебиетке шолу 

45% 

 

Критерийлер бойынша бағалау сипаттамасының мысалы 

Критерийлер Бағалау сипаттамасы 

Осы пән саласынан кәсіби 

білімді қолдану 

Оқу және әдебиетті оқу кезінде алынған білім 

тәжірибеде қолданылды ма? 

Шешімдердің нұсқалары қанша кең ұсынылған? 

Нәтижелер қанша кәсіби ұсынылды? 

Креативтілік Жаңа білім алды ма?  

Нәтижелер жақсы негізделген және дәлелденген 

бе?  

Шешімнің түпнұсқалық дәрежесі?  



Жаңа жағдайда белгілі шешімдер қалай 

қолданылды? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-Қосымша 

Univer жүйесі үшін тест тапсырмалары жиынтығының үлгісі  

1) Сұрақтар мен оның жауаптары міндетті түрде кесте түрінде болуы 

тиіс. 

2) Сұрақ мәтініне қарама-қарсы – V1 қойылады, дұрыс жауапқа 

қарама-қарсы – 1 саны қойылады, қате жауаптарға қарама-қарсы – 0  

қойылады. 

3) Суреттер енгізуге болады, формулаларды Microsoft Word 

бағдарламасындағы формуоа редакторында енгізу керек.  

 

№1 сұрақ 

V1 №1 сұрақтың мәтіні 

0 дұрыс емес жауап 

1 дұрыс жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

 

№2 сұрақ 

V1 №2 сұрақтың мәтіні 

0 дұрыс емес жауап 

1 дұрыс жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

 

№3 сұрақ 

 

 №4 сұрақ 

V1  №4 сұрақтың мәтіні 

0 дұрыс емес жауап 

1 дұрыс жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

 

№5 сұрақ 

V1 №3 сұрақтың мәтіні 

0 дұрыс емес жауап 

1 дұрыс жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 



V1 №5 сұрақтың мәтіні 

0 дұрыс емес жауап 

1 дұрыс жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

 

№6 сұрақ 

V1  №6 сұрақтың мәтіні 

0 дұрыс емес жауап 

1 дұрыс жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

 

№7 сұрақ 

V1 №7 сұрақтың мәтіні 

0 дұрыс емес жауап 

1 дұрыс жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

 

№8 сұрақ 

V1  №8 сұрақтың мәтіні 

0 дұрыс емес жауап 

1 дұрыс жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

 

№9 сұрақ 

V1  №9 сұрақтың мәтіні 

0 дұрыс емес жауап 

1 дұрыс жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

0 дұрыс емес жауап 

 

 

 

 

 

 



2-Қосымша 

 

ҚОЖ MOODLE-де  тест сұрақтарын жүктеу бойынша нұсқаулық 

 

Редактрлеу режимінде элементті немесе ресурсты қосу сілтемесін 

басамыз, ашылған тізімнен Тест таңдаймыз (1-сурет). 

 
 1сурет -Тест элементі 

 

Ашылған бетте Тестілеудің тақырыбын енгізу қажет. Кіріспе 

элементінде (оқытушының қалауы бойынша) білім алушылар үшін тестіде 

қанша сұрақ, оның қалай бағаланатыны (балл диапазоны), нәтижелер 

қорытынды бағаға қалай әсер ететіні немесе әсер етпейтіні және т. б. туралы 

сипаттама енгізу қажет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бұдан әрі курс бетінде сипаттама/кіріспе болуын немесе болмауын 

шешу керек. Егер сіз келіссеңіз, онда өзіңіздің шешіміңізді растаңыз, 

Сипаттаманы көрсету қосымшасына галочка қоясыз. (2-сурет). 

 

 
2 сурет-Тестті жасау парақшасы 

 

Синхрондау қрйындысында тест орындауға уақыт лимитін және оны 

өтуге болатын уақыт кезеңін көрсетуге болады (3-сурет). 

Тестілеудің басталуы-осы тест ашылатын күн мен уақытты көрсетеді. 

Тестілеудің аяқталуы-осы тест жабылатын күн мен уақытты көрсетеді. 

Уақытты шектеу тестті орындау ұзақтығын орнатуға болады, мысалы 

тесттің күрделілігіне қарай 30 мин немесе 1 сағ. т.б.. 

 

 
3 сурет-Синхрондау қойындысы 

 

Талпыныс (попытка) саны, яғни білім алушы тесттен қанша рет өте 

алатын әрекет санын анықтайды. Егер сынақ бақылау болса, 1 талпыныс санын 

орнату ұсынылады. Басқа да талпыныс санын көрсетуге болады.  



 
4 сурет - Талпыныс саны бағалау қойындысында орналасқан 

 

Сұрақтардың орналасу бөлімінде тест сұрақтарының бір бетте 

орналасуын реттеуге мүмкіндік береді (5-сурет). 

Жаңа беттен элементі ұзын тест сұрақтарын әр беттегі шектеулі 

сұрақтар саны бойынша, бірнеше бетке бөледі. Тестке сұрақтар қосылған 

кезде беттердің үзілімдері осы параметрге сәйкес автоматты түрде қосылады. 

Одан әрі бет үзілімдері өңдеу бетінде қолмен жылжытылуы мүмкін. 

 
5 сурет- Сұрақтардың орналасуы 

 

Барлық параметрлерді өңдеу аяқталған соң, Сақтау батырмасын 

басып немесе Сақтап курсқа оралу батырмасын басыңыз. 

 



 
6  сурет – Сақтау батырмасы немесе Сақтап курсқа оралу батырмасы 

 

Оқытушы тесттің білім алушылармен өткен нәтижелерін қарап шығу 

үшін баптау блогында бағалау журналын баптауды таңдау қажет. 

Тест элементінің сыртқы үлгісі жасалғаннан кейін тест сұрақтарын 

енгізу үшін оған кіру қажет (7-сурет). 

 
 7 сурет -Тесттің құрылған элементі 



Жасалған тест элементін басыңыз. Ашылған терезеде тестіні 

Редактрлеу батырмасын басыңыз (8-сурет). 

 
 8 сурет -Тестті редактрлеу батырмасы 

 

 

Басқаннан кейін тестті редактрлеу режимі ашылады Қосу батырмасын 

басыңыз (9-сурет). 

 

 
9 сурет-Қосу Батырмасы 

 

Тізімнен жаңа сұрақты таңдап аламыз (10 - сурет). 



 
Cізге тест сұрақтарының түрлері бар тізім ашылады, қажетті тесттің түрін 

таңдаймыз. Сұрақтың түрін таңдап Қосу батырмасын басамыз. 

 
12 сурет -Тестке қосу үшін Қосу батырмасы 

 



Moodle тестілік тапсырмалардағы сұрақтардың бірнеше негізгі 

түрлері 

 

КӨП ТАҢДАУЛЫ 

Көп таңдаулы (білім алушы өзіне ұсынылған бірнеше нұсқадан сұраққа 

жауапты таңдайды, ал сұрақтар бір немесе бірнеше дұрыс жауапты бола 

алады) (13-сурет); 

 
13 сурет-Сұрақтардың көп таңдаулы түрі 

 
 

Қосу→Жаңа сұрақ→Көптаңдаулы сұрақ →Қосу. 
 

1. Сұрақтың тақырыбын жазамыз: Сұрақтың нөмерін  1,2,3 … . 

 

 

2. Сұрақтың мәтінін жазасыз; 

 

 

3. Әрбір дұрыс жауапқа баллды енгіземіз: 1 немесе 2 және т.б. 

 
 



4. Жауаптар варианттарын енгіземіз, бірінші вариант Дурыс жауап 

сондықтан Баға қойындысында 100% (Егер сіздің тестіңізде екі дұрыс 

жауап болса, онда әрқайсысының Баға қойындысына: 50% көрсетесіз). 

Дұрыс емес вариантты жауапта, Баға қойындысы Бос болып қала 

береді. Осы үлгі бойынша барлық вариантты жауаптарды енгіземіз. 

 

5. Сақтау батырмасын басамыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДҰРЫС/ДҰРЫС ЕМЕС. 

 

Қосу→Жаңа сұрақ→ Дұрыс/дұрыс емес →Қосу. 

 

Дұрыс/дұрыс емес (студент екі нұсқа арасында дұрыс және дұрыс емес 

таңдайды) (14-сурет); 

 
14 сурет-Сұрақтардың дұрыс/дұрыс емес түрі 

 

1. Сұрақ тақырыбын жазамыз: сұрақ нөмірі 1,2,3 ... .  

 

 

1. Сұрақ мәтінін енгіземіз; 

 

1. Әрбір дұрыс жауап үшін балл енгізіңіз: 1 немесе 2 және т.б. 

 
 

6. Дұрыс жауабын таңдаңыз: Дұрыс немесе Дұрыс емес. 



 

7. Сақтау батырмасын басамыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СӘЙКЕСТІККЕ 

 

Сәйкестікке (бірінші топтың әрбір жауап элементіне екінші топтың 

жауап элементін салыстыру қажет) (15-сурет); 

 
15 сурет- Сұрақтардың сәйкестік түрі 

 

Қосу→Жаңа сұрақ→ Сәйкестікке →Қосу. 

 

1.  Сұрақ атауын жазамыз: сұрақ нөмірі 1,2,3 ... . 

 

 

2. Сұрақ мәтінін енгіземіз 

 

 

3. Әрбір дұрыс жауап үшін балл енгізіңіз: 1 немесе 2 және т.б. 

 



 

4. Сұрақтар мен жауаптарды сәйкестендіреміз. 

 

1. Сақтау батырмасын басамыз. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚЫСҚА ЖАУАПТЫ 

 

Қысқа жауапты (сұраққа жауап сөз немесе қысқа фраза болып табылады, 

әртүрлі бағалармен бірнеше дұрыс жауаптар жіберіледі) (16-сурет); 

 
16 сурет-Сұрақтардың қысқа жауаптар түрі 

 

Қосу→Жаңа сұрақ→Қысқа жауапты сұрақ→Қосу. 

 

 

1. Сұрақ атауын жазамыз: сұрақ нөмірі 1,2,3 ... . 

 

2. Сұрақ мәтінін енгіземіз; 

 

3. Әрбір дұрыс жауап үшін балл енгізіңіз: 1 немесе 2 және т.б. 

 

 
 

 

4. Жауаптың нұсқаларын енгіземіз және дұрыс бағалауды көрсетеміз: 

100%. 



 

5.Сақтау батырмасын басамыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САНДЫҚ 

 



Сандық (қысқа жауап сияқты, тек есептеу операцияларын орындауға 

ғана, сандық жауаптың дұрыс мәннен ауытқудың шекті рұқсат етілген 

қателігінің берілген интервалы болуы мүмкін); 

 

Қосу→Жаңа сұрақ→ Сандық →Қосу. 

 

 

1.  Сұрақ атауын жазамыз: сұрақ нөмірі 1,2,3 ... . 

 

 

1. Сұрақ мәтінін енгіземіз; 

 

2. Әрбір дұрыс жауап үшін балл енгізіңіз: 1 немесе 2 және т.б. 

 
3. Жауаптың нұсқасын енгіземіз, қателікті көрсетуге болады, егер 

дұрыс жауап 100% болса. 

 

2. Сақтау батырмасын басамыз. 

 

 
ЕСЕПТЕУ 

 



Есептеу (мұндай сұрақ формула бойынша мәнді есептеуді ұсынады. 

Формула әрбір тестілеу кезінде көрсетілген диапазондардың кездейсоқ 

мәндері қойылатын үлгі болып табылады); 

 

Қосу→Жаңа сұрақ→ Есептеу →Қосу. 

 

1.  Сұрақ атауын жазамыз: сұрақ нөмірі 1,2,3 ... . 

 

 

1. Сұрақ мәтінін енгіземіз; 

 

2. Әрбір дұрыс жауап үшін балл енгізіңіз: 1 немесе 2 және т.б. 

 
 

3. Жауаптар қойындысында дұрыс формуланы енгізіп, 100% бағасын 

көрсетеміз. 

 

 

 

 

 

4. Бірнеше әрекет қойындысы, әрбір қате әрекет үшін айыппұл 0% 

көрсетеді. 

 



 
5. Сақтау батырмасын басыңыз. 

 

6. Айнымалы таңбалардың мәнін таңдаймыз.. 

 

 

 

 

7. Сақтау батырмасын басасыз. 



 

8. {а} қойылым белгісі - табиғи сандар, сондықтан ондық белгілерді алып 

тастадық және 1-ден 1000-ға дейінгі диапозонды орнаттық. 

 

9. {b} қойылым белгісі-сәйкесінше, табиғи сандар ондық белгілерді алып 

тастадық және 1-ден 1000-ға дейінгі диапозонды орнаттық. 

 
 

 

 

10.  Мәндер жиынтығын жаңарту батырмасын басамыз. 



 
11. Деректер жиынтығын таңдаңыз. Мұнда 20 таңдады. 

 
12. . Қосу батырмасын басыңыз. Тиісінше, біздің қойылым белгісі өзгерді. 

 
13.  Төменде Сақтау батырмасын басыңыз. 

 

Кірістірілген жауаптар жұмыс дәптерінде сияқты қысқа жауаптар, 

сандық жауаптар немесе көпше таңдаулы жауапты сұрақтарды қолдануға 

мүмкіндік береді»; 

 
17 сурет- Сұрақтың кірістірілген жауапты 

 

 

 

КІРІСТІРІЛГЕН ЖАУАП 



 

Қосу→Жаңа сұрақ→ Кірістірілген жауап →Қосу. 

 

1.  Сұрақ атауын жазамыз: сұрақ нөмірі 1,2,3 ... . 

 

 

2. Сұрақ мәтінін енгіземіз; 

 

 

3.  Әрбір дұрыс жауап үшін балл енгізіңіз: 1 немесе 2 және т.б. 

 
4. Енгізілген сұрақтар келесі форма арқылы енгізілуі тиіс: 

✓ барлық сұрақтар фигуралы жақшада жасалуы керек: {}; 

✓  ашыған жақша мен қоснүкте арасында сан болуы мүмкін:сол 

сұрақтың бағасы.Мысалы,"{2:". "1" санын бағалау үшін көрсетпеуге болады: 

"{:"; 

✓ Қос нүктеден кейін сұрақ түрі болуы керек: MULTICHOICE 

(көпше таңдау), SHORTANSWER (қысқа жауап), NUMERICAL (сандық); 

✓ көпше таңдау және қысқа жауап синтаксисі бірдей, олар әр түрлі 

болады оқушы; 

✓ жауап нұсқаларының тәртібі әртүрлі болуы мүмкін; 

✓ дұрыс жауап "=" белгісімен немесе пайыздармен (әдетте " % 

100%"); 

✓ дұрыс емес жауап ешнәрсемен жүзеге аспайды тек пайыздармен 

ғана (әдетте " %0%"); 

✓ тиісті пайыздарды енгізсеңіз, 0-ден 100-ге дейінгі ауқымда кез 

келген дұрыс жауап дәрежесін көрсете аласыз; 

✓ жауаптардың бірінші нұсқасынан басқа барлық нұсқалары 

алдыңғы "~ " белгісімен бөлінеді"; 



✓ жауаптың әрбір нұсқасы үшін "#"таңбасынан басталатын 

түсініктеме көрсетілуі мүмкін. Егер түсініктеме жоқ болса, " # " немесе жоқ – 

мәні жоқ. Комментарий тышқанды орнатқанда қалқымалы шағын терезеде 

көрсетіледі (егер тест параметрлерінде түсініктеме көрсетілсе). Терезенің 

атауы "Комментарий" және оны пішімдеу үшін HTML өңдеуін пайдалануға 

болады. Бірақ синтаксисте Қос тырнақшаның таңбаларын қолдануға 

болмайды және түсініктеме үшін TeX және Algebra сүзгілері жұмыс істемейді; 

✓ өкінішке орай, "қысқа жауап" түріндегі сұрақта тіркелімге 

тәуелділікті тексеру мүмкін емес (жауаптар "мәтін" және "мәтін" тең болады). 

✓ Келесі мысалды қарастырайық (соның ішінде сандық жауаптар 

синтаксисінің ерекшеліктеріне тоқтала отырып). 

{1:MULTICHOICE:Сыртқы құрал~=сауалнама#дұрыс жауап~Кері 

байланыс#дұрыс жауап емес~сауалнама} қамтамасыз етеді {2: 

SHORTANSWER:2~5~=3~4} қашықтықтан оқыту курстарында оқытуды 

бағалау және ынталандыру үшін сауалнама түрі. Оқытушы оларды өз 

студенттерін жақсы білуге және оқытудың тиімділігі туралы ойлануға 

көмектесетін мәліметтерді жинау үшін пайдалана 

алады.{3:MULTICHOICE:Сыртқы құрал~=Кері байланыс#дұрыс 

жауап~сауалнама#дұрыс емес жауап~Чат}көптеген таңдау, иә/жоқ немесе 

мәтін енгізу сұрақтарының түрлі түрлерін қолдана отырып, 

қатысушылардан кері байланыс жинау үшін өз сауалнамаларын жасауға 

мүмкіндік береді. 

5. Бірнеше талпыныс қойындысында, әрбір әрекеттің айыппұлын: 0% деп 

алыңыз. 

 
6. Сақтау батырмасын басамыз. 

 

ЭССЕ 



 

Эссе (білім алушы қарастырылып отырған мәселеге өз көзқарасын 

қысқаша баяндайды) (18-сурет). 

 
18 сурет- Сұрақтарының эссе жауапты түрі 

 

Қосу→Жаңа сұрақ→ Эссе →Қосу. 

 

1.  Сұрақ атауын жазамыз: сұрақ нөмірі 1,2,3 ... . 

 

 

2. Сұрақ мәтінін енгіземіз; 

 

3. Бірнеше сөйлемнен немесе абзацтан жауап береді. Оқытушы қолмен 

бағалайды. 

4. Жауап пішімін таңдаңыз: кәдімгі мәтін немесе HTML редакторы 



 

5. Мәтінді талап ету өрісінде таңдаңыз: студенттен мәтінді енгізуді 

талап ету. 

 

6. Өрістің өлшемі өрісінде қанша жол болуы керек: 

 

7. Тіркемені рұқсат ету тізімінен таңдаңыз: 1 немесе 2 

 

8. Тізімде тіркемелер міндетті қойындысында: 1 немесе 2 таңдаймыз. 

 



 

9. Сақтау батырмасын басамыз. 

 

 


