
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ КӨКТЕМГІ СЕМЕСТРІНДЕ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНЫП 
ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ (ЕМТИХАН) ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН 

НҰСҚАУЛЫҚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы қ., 2020 ж.



 
 

МАЗМҰНЫ 
 
 Кіріспе................................................................................................................. 3 

 2019-2020 оқу жылының көктемгі семестрінде қорытынды бақылау 

(емтихан) өткізу формаларының сипаттамасы................................................ 

 

5 

1.1 Жазбаша емтихан: дәстүрлі – сұраққа жауап 

"Oqylyq"ҚОЖ……………….…………………………………................................ 

 

8 

1.2 Жазбаша емтихан: дәстүрлі – сұраққа жауап 

UNIVER жүйесі.………………............................................................................. 

 

10 

2 Жазбаша емтихан: жоба, шығармашылық тапсырма…………………............. 11 

3 Жазбаша емтихан: кейс-тапсырма……………………………............................ 14 

4 Жазбаша емтихан: эссе……………………………………………........................ 17 

5 Емтихан –тестілеу………………………………………………............................. 19 

6 Ауызша емтихан: дәстүрлі – сұраққа жауап …………………………................ 21 

7 Аралас емтихан………………………………………………………………………. 24 

8 Емтихан-Coursera сертификаты бойынша қайта есептеу…………………….. 25 

 1-қосымша. Пән бойынша ауызша емтихан қабылдау хаттамасы………… 26 

 2-қосымша. Moodle СДО-ға тесттерді жүктеудің қысқаша сипаттамасы …. 27 

 3-қосымша. Moodle ҚОЖ-де шектелген қол жетімділікті орнату…………… 49 

 4-қосымша. Univer  жүйесінде тест тапсырмаларының жиынтық үлгісі……. 53 

 5-қосымша. Пәннің және ЖАОК салыстырмалы кестесі……………………… 55 

 6-қосымша. Coursera сертификатының және тыңдаушының жеке  

профилінің үлгісі……………………………………………………………………… 

 

59 

 7-қосымша. Ағымдағы, қорытынды бақылаулар кезінде бағалау 

құралдарының тізбесі..………………………………………………………………. 

 

60 



3 
 

КІРІСПЕ 
 
Емтихан формасын таңдау. 
 
Негізгі критерий – емтихан формасын таңдау КҮТІЛЕТІН БІЛІМ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ 
ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТЫ. 
 
Емтихан формасы күтілетін нәтижелердің бағалауына сәйкес болуы тиіс. 
 
Мысал-аналитикалық ойлау дағдыларының қалыптасуын бағалау үшін тест 
қолайлы емес. Кейсті талдау қажет. Немесе болжам жазуды. 
 
Емтихан кестесі 
МАҢЫЗДЫ – емтихан кестесі бойынша өткізіледі. 
Білім алушылар мен оқытушылар емтихан кестесі туралы алдын ала хабардар 
болуы тиіс- бұл кафедралар мен факультет басшылығының жауапкершілігінде.  
 
Етихан формасы: онлайн, қашықтықтан. 
 

1. Онлайн формат – білім алушы нақты уақыт режимінде емтихан тапсырады - 
"Осында және қазір". 
 
Тест – тестті тапсыруды прокторингтің автоматты жүйесі, проктор немесе 
оқытушы (прокторинг болмаған жағдайда) бақылайды. 
 
Ауызша емтихан – емтихан кестесі бойынша білім алушы вебинарларға 
арналған онлайн платформа арқылы, оқытушымен немесе емтихан 
комиссиясының өкілдерімен байланысады (корпоративтік қосылыстар 
ұсынылады Microsoft Teams, Cisco Webex, техникалық мәселелер кезінде – 
ZOOM, Skype және басқа). Комиссия емтиханның бейнежазбасының 
жазылуын қамтамасыз етеді. 
 
Жазбаша емтихан – білім алушы емтихан кестесі бойынша емтиханды 
онлайн платформада тапсырады (Оқулық немесе Univer жүйесінде) -  
автоматты түрде пайда болатын емтихан билетінің сұрақтарына жауапқа 
арналған орындарды толтырады. Емтихан тапсыруды автоматты прокторинг 
жүйесі немесе проктор бақылайды. 
 

 
2. Қашықтық формасы – тапсырманы студент нақты уақыт режимінде ЕМЕС, 

емтихан өткізу мерзімінде тапсыру шартымен қашықтықтан 
орындайды. Оқытушы немесе проктор студенттің "Осында және қазір" 
жұмысын бақыламайды. Барлық жұмыстар плагиатқа тексеріледі. 
Жоба, шығармашылық тапсырма, эссе. 
Оқытушы тапсырманы құрастырады, емтихан өткізудің ережелері мен 
мерзімін анықтайды. Білім алушы университеттің ресми ақпараттық-білім 
беру жүйесі (Univer немесе Moodle ҚОЖ) арқылы тапсырманы алады, 
орындалған тапсырманы университеттің ресми ақпараттық-білім беру жүйесі 
(Univer немесе Moodle ҚОЖ) арқылы тексеруге жібереді. Емтихан 
жұмыстарын электрондық пошта немесе мессенджерлер арқылы жіберуге 
тыйым салынады. 



4 
 

Факультет тарапынан емтихандарға арналған ПОҚ-ның әдістемелік 
материалдарын бекіту: 
 

• Univer  жүйесінде – әдістемелік бюро төрағалары және кафедра 
меңгерушілері дәстүрлі автоматты бекіту жүйесі арқылы бекітеді; 

 

• Moodle ҚОЖ-де – әдістемелік бюро төрағалары екінші оқытушы ретінде ПОҚ 
пәндеріне енгізіледі, тапсырылатын пәннің емтиханы бойынша жүйедегі 
материалдарды тексереді.  
 
Содан кейін оқу ісі жөніндегі проректордың атына ПОҚ-ның әдістемелік 
материалдарын (тест жинақтары, эссе, жобалар, шығармашылық 
емтихандар, кейс-тапсырмалар) бекіту туралы ұсыныс береді (Moodle ҚОЖ-
де  ЕМЕС, жай ғана WORD құжатының дәстүрлі форматында ресімделеді). 
Ұсыныс факультет деканының оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасарларына 
электрондық пошта арқылы жіберіледі 
 

Емтихан ұзақтығы – емтиханның түріне байланысты – 60 минуттан бірнеше аптаға 
дейін. 
 
Аттестаттау ведомосына балл қою уақыты бойынша шектеу: 

• 72 сағатқа дейін – емтиханның орташа күрделі түрлеріне (оның ішінде 
тестілеуге), 

• 96 сағатқа дейін – емтиханның өте күрделі түрлері үшін (оның ішінде топтық 
жобалар, т.б.).  
 
Онлайн прокторингтің нәтижелерін ескеру үшін баллдардың қойылуы кейінге 
шегерілуі мүмкін.    

 
"Күміс жастағы" (60 жастан жоғары) ПОҚ техникалық көмегі  
Егер "күміс жастағы" емтихан алушыға емтихан дайындауға және өткізуге 
техникалық көмек қажет болса, факультеттер ассистенттерді тағайындай алады. 
Ондай жағдайда ассистент емтихан комиссиясының құрамына қосылады.  
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2019-2020 оқу жылының көктемгі семестрі кезіндегі 
қорытынды бақылау формаларының сипаттамасы (емтихан) 

 
Қортынды 
бақылау өткізудің 
формасы 
(емтихан)* 

Қолданылатын 
платформа 

Кімдерге 
ұсынылады 

Прокторингтің, 
бейнежазбаның, 
плагиатқа 
тексерудің бар 
болуы 

Билеттерді/сұр
ақтарды 
автоматты 
түрде 
қалыптастыру 

Жұмысты 
тексеру қалай 
жүзеге 
асырылады 

Дәстүрлі –жазбаша 
редактрлеу 
терезесінде 
пернетақта арқылы 
мәтінді теру 
 
 
ЖОҚ 
Қағазға қолмен 
жазылған жауап 
формасы 

«Оқулық» 
сыртқы ресурс 
 
 
Univer жүйесі 

Бакалавриат 
санатында білім 
алышуларға 
 
 
Есептеулерді, 
формулаларды 
және т. б. 
күрделі 
есептеулерді 
талап етпейтін, 
әлеуметтік-
гуманитарлық 
бағыт 
емтихандары. 

Прокторинг – бар. 
 

Автоматты 
түрде 
қалыптастыры-
лады 
 

Пәннің 
оқытушысы  
«Оқулық» 
жүйесінде дайын 
емтихан 
жұмыстарын 
көреді, «Оқулық» 
жүйесінде 
бағалап, Универ 
жүйесіндегі 
ведомостқа 
баллды көшіреді. 

Жазбаша 
проект түріндегі 
(Кейсті шешу және 
шығармашылық 
тапсырмалар) 

Moodle ҚОЖ Бакалавриат, 
магистратура 
санатында білім 
алышуларға 
 
 
 
 
Жаратылыстану
-ғылыми бағыт, 
шығармашылық 
мамандықтар 
және т. б. 

Прокторинг – жоқ. 
 
Топпен орындау 
барысында 
видеожазба  – 
болу керек. 
 
 
Топтық 
талқылаулардың 
бейне жазбаларын 
жүктеу қажет 
(кемінде 2 
талқылау). 
 
Жеке жұмыс 
кезіндегі 
бейнежазба-қажет 
емес. 
 
 
Топтық және жеке 
жұмыс кезінде 
жүктелген 
жұмыстарды 
плагиатқа 
автоматты тексеру 
қарастырылған. 
Оқытушыға 1 
жұмысты тексеруге 
бір рет мүмкіндік 
беріледі. 

қарастырылма
ған 

Пәннің 
оқытушысы  
Moodle ҚОЖ -де 
дайын емтихан 
жұмыстарын 
көреді, Moodle 
ҚОЖ -де бағалап, 
Универ 
жүйесіндегі 
ведомостқа 
қолмен баллды 
көшіреді.  
 

Универ жүйесіндегі 
-Тест 
 
Көп таңдаулы- түрі. 
 
300 сұрақ-пәннің 
өзекті ОЖСБ. 
Өзгертілмейді. 
Егер ескі ОЖСБ 
пәндер немесе 
барлық қалғандары 
үшін. 
 

Универ 
 
Емтихандағы 
тест 
сұрақтарының 
саны –тест 
жиынтығындағы 
сұрақтардың кез 
келген саны 
кезінде 40 сұрақ. 
 
 
1 талпыныс 

Бакалавриат 
санатында білім 
алышуларға. 
 
Студенттердің 
үлкен ағымдары 
үшін, сондай-ақ 
1 курс 
студенттері 
үшін  
Егер ПОҚ 
дайын тесттері 
бар болса, онда 

Прокторинг немесе  
Видеожазба  – бар. 
 

Автоматты 
түрде 
қалыптастыры-
лады 
 

Жүйе кілттер 
бойынша 
автоматты түрде 
тексереді 
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150-200 сұрақтар 
кредиттерді есепке 
алмағанда 
ПОҚ қарауына 1 
және одан да көп 
дұрыс 
жауаптардан. 

 
Тест уақыты – 
90 минут. 
  

кез келген 
деңгей үшін. 

Moodle ҚОЖ-де 
тест 
  
1 тест 
жиынтығында кем 
дегенде 
сұрақтардың 4 түрі 
болуы керек 
 (тест түрлері: 

− - 
көп таңдаулы, 

− - 
дұрыс/дұрыс емес, 

− - 
сәйкестікке, 

− - 
қысқа жауапты, 

− - 
санды енгізу, 

− - 
есептелетін, 

− - 
кірісітірілген 
жауапты, 

− - 
эссе және т.б.) – 
кеңес алу ЖБТИ 

Moodle ҚОЖ Бакалавриат, 
магистратура 
санатында білім 
алышуларға. 
 
 
 
50 адамға дейін 
шағын ағындар 
үшін. 

Прокторинг немесе  
Видеожазба  – бар. 
 

Автоматты 
түрде 
қалыптастыры-
лады 
 

«Эссе» түрінен 
басқасы, Жүйе 
кілттер бойынша 
автоматты түрде 
тексереді 
 
 
Тесттің «Эссе» 
түрін оқытушы өзі 
бағалайды. 
 

Ауызша Мicrosoft Teams, 
Cisco WEBEX 
 
немесе 
 
Moodle ҚОЖ-де 
BigBlueButton   

Магистратура 
санатында білім 
алышуларға. 
 
Бакалавриат 
студенттері 
үшін. 
Шағын топтар 
12-15 адамға 
дейін. 

Прокторинг – жоқ 
Видеожазба  – бар 
 
Бейнежазба үшін 
емтихан 
комиссиясы 
жауапты. 

Жоқ 
 
Оқытушы 
билеттерді 
қолмен 
жасайды, PDF, 
Excel  
файлдары 
түрінде.  
 
Конференцияда 
сұрақтары бар 
файлды 
орналастырады
. 

Магистратураның 
білім 
алушыларынан 
пәннің 
оқытушысы 
қабылдайды 
 
 
Бакалавриаттың 
білім 
алушыларынан 
кемінде екі 
оқытушыдан 
тұратын емтихан 
комиссиясы 
қабылдайды 
 
Қажет болған 
жағдайда пәннің 
оқытушысы 
комиссияның 
құрамына мүше 
болып косыла 
алады. 
 
Бағалауды 
комиссия жүзеге 
асырады. 
 
Әрбір білім 
алушыға емтихан 
тапсырылғаннан 
кейін 1 ай ішінде  
хаттама 
толтырылады. 
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Аралас 
 
Жазбаша жобалық, 
кейіннен ауызша 
қорғау. 

Жазбаша бөлім-
ҚОЖ Moodle. 
 
 
 

 
 
 
 
Барлық 
деңгейлер үшін 
факультеттер-
дің шешімі 
бойынша ПОҚ 
жүктемелері 
мен сақталатын 
бейнежазбалар 
көлемін есепке 
ала отырып. 

Прокторинг-жоқ 
 
Топтық және жеке 
жұмыс кезінде 
жүктелген 
жұмыстарды 
плагиатқа 
автоматты түрде 
тексеру 
қарастырылған. 
Оқытушыға 1 
жұмысты тексеруге 
бір рет мүмкіндік 
беріледі. 

қарастырылма
ған 

Пән оқытушысы 
дайын емтихан 
жұмыстарын 
ҚОЖ Moodle 
көреді. 
 
Плагиатқа 
тексереді. 
 
Қорғауды пән 
оқытушысы 
қабылдайды.  
Қажет болған 
жағдайда 
емтихан 
комиссиясы 
құрылады.   
 
Әрбір білім 
алушыға емтихан 
тапсырылғаннан 
кейін 1 ай ішінде  
хаттама 
толтырылады. 

Ауызша бөлімі – 
Мicrosoft Teams, 
Cisco WEBEX 
немесе 
ҚОЖ Moodle-дағы 
BigBlueButton  
 

Бейнежазба-болу 
керек. 
 
Бейнежазба үшін 
жауапкершілік 
емтихан 
комиссиясында. 

Coursera 
шеңберінде 
Coursera for 
Campus 
Жобасында-
дәстүрлі емтиханға 
балама 
сертификатты 
қайта есептеу 
 

Coursera Бакалавриат  
және 
магистратура 
санатында білім 
алушылары 
үшін. 
Coursera 
шеңберінде 
Coursera four 
Campus 
жобасында  
ЖАОК зерттей 
бастағандар 
үшін. 
 
Пән бойынша 
барлық білім 
алушылар 
таңдай алады 
немесе 
емтиханның 
осы түрін 
таңдағысы 
келетіндер ғана. 
 
Сондай-ақ, тек 
гаджеттері бар 
және 
компьютерлері 
мен ноутбуктері 
жоқ білім 
алушыларға 
ұсынылады. 

Зерттелетін ЖАОК 
талаптары 
бойынша 

Зерттелетін 
ЖАОК 
шарттары 
бойынша 

Пән оқытушысы 
ЖАОК таңдайды, 
факультеттің 
методбюро 
төрағасының 
таңдауын 
бекітеді,студент-
терді тіркеуді 
ұйымдастырады, 
студент ЖАОК 
сәтті аяқталғанын 
куәландыратын 
жинаған баллы 
бар электрондық 
сертификат 
алғаннан кейін, 
оған балл қояды. 
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1.1. Жазбаша емтихан: дәстүрлі-сұрақтарға жауап. 
"Oqylyq" ҚОЖ сыртқы ресурсында өткізіледі. 
Емтихан форматы – онлайн. 

 
Студенттің жазбаша емтиханды тапсыру процесі студентке емтихан 

билетін автоматты түрде құруды қарастырады, оған жүйеге мәтінді тікелей енгізу 
арқылы жазбаша жауап қалыптастыру қажет. 

 
ОҚЫТУШЫ 

 
1. Сұрақтар тізімін жүктеу (екі түрі болуы мүмкін): 
1.1 Оқытушы Univer-ге сұрақтарды жүктейді. Ақпараттық технологиялар және 

инновациялық даму институты оларды "Oqylyq" жүйесіне ауыстырады. 
Ескерту: қазіргі уақытта бұл мүмкіндік тестілеуде, бірақ суреттер мен      
формулаларды ауыстырып жүктеуге мүмкіндігі болмайды. 

1.2 Оқытушы сұрақтар базасын тікелей "Oqylyq" бағдарламасында 
"app.oqylyk.kz" сайтында толтырады (4.3-тармақты қараңыз). Қазіргі уақытта 
формулалар жүктеледі. Суреттер мен бейнелерді жүктеу – тестілеуде. 

 
2.  Жүйеде авторизация. Оқытушы сайт арқылы "Оqylyq" жүйесіне берілген 

логин мен пароль бойынша кіреді. 
 
3. Топтарды тексеру. "Менің топтарым" мәзірінде оқытушы Универ жүйесінен 

топтарындағы білім алушылар тізімін тексереді. 
 

4. Емтиханды жасау. 
4.1 Негізгі мәзірде "Емтихандарды" таңдаусыз. 
4.2 Ашылған қойындыда "Жаңа емтихан" таңдаңыз. 
4.3 Ашылған қойындыда сұрақнама мен топты таңдайсыз. 

     4.3.1 "Oqylyq"  жүйесінде сұрақты жасау үшін «Емтиханның сұрақнамасы»  
мәзіріне кіру керек. 

     4.3.2 "Жаңа сұрақнама" таңдаңыз. 
     4.3.3 Сұрақнаманың атауын енгізіңіз. 
     4.3.4 Сұрақтар блоктарын толтырыңыз және әр блоктың максималды баллын 

көрсетіңіз (сомасы 100 балл болуы керек). 
     4.3.5 Емтиханыңыз екі сұрақтан тұратын болса, онда екі блокты толтырасыз (1 

және 2), егер 3 сұрақтан тұратын болса, барлық үш блокты толтырасыз (1, 2, 3). 
4.4 Уақыт шектеуін қойыңыз (екі сұрақты болса 2 сағат және 3 сұрақты болса 3 
сағат қою ұсынылады). 
4.5 Емтиханның басталу және аяқталу уақытын қойыңыз.  
 
5.  «Сақтау» басыңыз. Батырманы басқаннан кейін барлық деректер деректер 

базасында сақталады. 
 

СТУДЕНТ 
1. Емтихан алдында студенттер хабарландыру алады.  
2. Көрсетілген уақытта студент "app.oqylyk.kz" сайтында емтиханға кіруге рұқсат 

алады. 
3. Жіберілген логин мен пароль бойынша студент сайтқа кіріп, емтихан 

таңдайды. 
4. Әрбір білім алушыға билетті қалыптастыру автоматты түрде жүргізіледі. 
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5. Емтихан міндетті проекторингтен басталады: ноутбук немесе веб-камерасы 
бар үй компьютері қажет. Егер ол болмаса, "DroidCam client" қолданбасымен 
камерасы бар смартфонды пайдалануға болады.  

6. Емтихан аяқталғаннан кейін студент "Аяқтау" батырмасын басады. 
 

 
ОҚЫТУШЫ 

1. Емтихан аяқталғаннан кейін оқытушы жеке кабинетінде "емтихандар" 
бөлімінде студенттерден енгізілген жауаптары бар кері байланыс, сондай-ақ 
прокторинг мәліметтерін ала алады. 

2. Осы бөлімде оқытушы әрбір студенттің жауаптарын бағалайды. 
3. Балдар автоматты түрде Универ ведомосына ауыстырылады. 
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1.2. Жазбаша емтихан: дәстүрлі  – сұрақтарға жауап. 
   Univer жүйесінде өткізіледі. 
   Емтихан форматы – онлайн. 
 

Студенттің жазбаша емтиханды тапсыру процесі студентке емтихан 
билетін автоматты түрде құруды қарастырады, оған жүйеге мәтінді тікелей енгізу 
арқылы жазбаша жауап қалыптастыру қажет. 

 
ДЕКАННЫҢ ОӘТЖ ЖӨНІНДЕГІ ОРЫНБАСАРЫ 

 
1.      Деканның ОӘТЖ жөніндегі орынбасары өзінің парақшасында белгілі 

бір пәндік топтарға емтихан билеттерін қалыптастырады. Қалыптастыру кезінде 
топтағы студенттердің барлық тізімін көрсетуге немесе жеке студенттерді таңдап 
ала аласыз (қайта тапсыратындар үшін). 

a. Қалыптастыру кезінде билеттер саны таңдалған студенттер санынан артық 
болуы керек. 

b. Билеттерді қалыптастыру емтихандар кестесінде көрсетілген пән бойынша 
өтетін топ шеңберінде болуы керек. 

c. Билеттерді қалыптастыру тек емтихан күні мен уақытына дейін ғана мүмкін. 
Қайта тапсыратын студенттер үшін қайталап қалыптастыру жағдайында, емтихан 
кестесіндегі топтың күні мен уақытын қайтадан өзгерту керек. 
 
 

СТУДЕНТ 
 

2. Студент өзінің емтихан кестесін қарау парақшасында «Емтиханды бастау» 
функциясын қолдану керек. 

а. Функция емтихан басталғаннан кейін ғана жұмыс істейді. 
b. Функция студенттерге емтихан басталған сәттен бастап емтихан уақыты 

бойы қол жетімді. Емтиханның белгіленген уақыты барлық факультеттер мен 
мамандықтар үшін бірдей. 

c. Функция қорытынды ведомості жабылмаған (емтихан, қайта тапсыру, 
Incomplete) студенттер үшін ғана қолжетімді. 

d. Функция парақшасы мәтін енгізу және сақтау батырмасын қарастырады. 
е. Функция емтиханға бөлінген уақыттан кейін жабылады. 
 
 

ЕМТИХАН ҚАБЫЛДАУШЫ/ДӘРІСКЕР 
 

3. Емтихан қабылдаушы / дәріскер студенттердің жұмыстарын тексереді. 
а. Емтихан қабылдаушы белгілі бір пән бойынша қорытынды ведомость 

парақшасына өтіп, «емтихандарды тексеру» функциясын қолданады. 
b. Ведомостьқа енгізілген студенттердің шифрленген тізімі көрсетіледі. Әр 

студенттің тұсында билет сұрақтары және мәтіндік жауаптары көрсетіледі. 
c. Емтихан қабылдаушы студенттің шифрленген жұмысын тексеріп, баға (0-

ден 100 баллға дейін) қояды . 
d. Әрі қарай емтихан қабылдаушы емтихан ведомостін ашып, әр студентке 

емтихан бағаларын қояды. Ол бағаларды, бағалары бар студенттердің шифрлер 
алынып тастаған тізімінің басып шығарылған формасынан көре алады. 
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2. Жазбаша емтихан: жоба, шығармашылық тапсырма.                                      
    Moodle ҚОЖ өткізіледі. 
    Емтихан форматы – қашықтықтан.  
 
Жоба – бұл ұзақ уақыт бойы жүргізілетін өзіндік оқу жұмысы. Емтихан түрі барлық 
мамандықтарға сәйкес келеді. Жоба студенттердің алған білімдерін практикалық 
есептер мен мәселелерді шешу барысында дербес қолдана білудің, ақпараттық 
кеңістікте бағдарланудың және аналитикалық, зерттеушілік, практикалық және 
шығармашылық ойлаудың қалыптасу деңгейіне баға беруге мүмкіндік береді. 
 
Шығармашылық тапсырма – жобалық жұмыс форматына жақын. Студенттерге 
шығармашылық ойлауды, шығармашылықты қажет ететін мамандықтар бойынша 
ұсынылады: журналистер, филологтар, философтар. Әр түрлі саладағы білімді 
біріктіріп, өз көзқарастарын дәлелдеу дағдыларды тексеруге мүмкіндіік беретін 
стандартты емес шешімі бар тапсырма. Мұны жеке-жеке немесе студенттер тобы 
орындай алады. 
 
Шарт –  емтиханның бұл түрі үшін оқытушы топтық және (немесе) жеке жобалардың 
тақырыптарын, шығармашылық тапсырмаларды алдын-ала беруі керек. 
 
Ұзақтығы – бірнеше күн немесе апта. Оқытушы қалауы бойынша. 
 
Өткізу мерзімі - емтихан кестесіне сәйкес. 
 
Сіз әр түрлі форматтағы әдістемелік компонент туралы Әдістемелік жұмыс қызметі 
дайындаған ҚОТ қолдану арқылы оқыту туралы әдістемелік нұсқаулықтан, немесе 
оның тікелей басшысымен байланысып көбірек біле аласыз. 
 
Жакупова Гульназия Толгаевна. Байланысу үшін:  
8 708 567 05 26 (вотсап), gulnaz.tolgaevna@kaznu.kz 
 
 
Өткізу ережелері 
1. МАҢЫЗДЫ – емтихан студенттер мен оқытушыларға алдын-ала белгілі кесте 
бойынша өткізіледі. Бұл кафедралар мен факультеттің міндетінде. 
 
2. Емтихандардың кестесі белгілі болғанда, «Пән бойынша қорытынды емтихан» 
құжатын Moodle ҚОЖ-не PDF форматындағы құжатты орналастырыңыз, құжатта 
болуы керек:  

− емтиханды өткізу ережелері; 

− бағалау саясаты; 

− жобалар немесе шығармашылық тапсырмалар тақырыптары: жеке немесе 
топтар үшін; 

− өткізу кестесі (тапсырмаларды орындау дедлайндары); 

− топтардың құрамы (міндетті түрде, әр топта веб-конференция 
ұйымдастырушысын тағайындаңыз, олар талқылаудың бейне жазбасын 
жасап, видеоға сілтеме жасау арқылы оны тапсырмамен қосып жүйеге жібереді. 
  

Міндетті шарт туралы хабарлаңыз – бейнежазбада топтың барлық мүшелерінің бет-
әлпеті көрінуі керек, сонда оқытушы тапсырманы талқылауда әр қатысушының 
белсенділігін бағалай алады және аттестаттау кезінде осыны ескереді.  
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3. Дайын болған PDF файлын Moodle ҚОЖ-не нөлінші аптаға жүктеңіз – ол 
курстың басында - бірінші аптаға дейін орналасқан. 
Ол үшін «Тапсырма» элементін қолданыңыз және оны «Пән бойынша 
қорытынды емтихан» деп атаңыз. 
 
МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ДЕДЛАЙН ҚОЙЫҢЫЗ 
Ол үшін «Дата начала» (Басталу күні) мен «Дата окончания» (Аяқталу күні) 
терезелерін өте мұқият теңшеңіз. «Дата начала» («Басталу күні») терезесінде 
өзіңіз анықтаған жоба немесе шығармашылық тапсырма бойынша жұмыстың 
басталу күнін қойыңыз. 
«Дата окончания» (Аяқталу күні) терезесінде кестеге сәйкес жоспарланған 
емтиханның аяқталу күні мен уақытын белгілеңіз. 
Жобалық жұмыстарын немесе шығармашылық тапсырманы тапсыруға орта 
есеппен 2-3 сағат бөлінуі мүмкін. Яғни, сіз бөлген уақытта студенттер жұмысты 
жүйеге жүктеуі керек. Уақыт өткеннен кейін студент файлдарды жібере алмайды. 
Жүктелген файлдардың санын жұмысқа байланысты ӨЗІҢІЗ АНЫҚТАЙСЫЗ.  
Барлық жіберілген жұмыстар үшін максималды балл – егер сіз бірнеше файл 
жіберуді сұрасаңыз –100 балл. 
 
МАҢЫЗДЫ. Міндетті түрде тапсырмаға ҚОЛЖЕТІМДІЛІК БОЙЫНША ШЕКТЕУ 
қойыңыз! (3-қосымшаны қараңыз) 
 
4. Ортақ чатта студенттерге жоба тақырыптары қай жүйеде  жүктелгені туралы 
хабарлаңыз. Қатысушылар бір-біріне платформалар арқылы (Microsoft Teams, 
Cisco Webex корпоративті қосылулар ұсынылады, техникалық ақаулар болған 
жағдайда – Skype, ZOOM және т.б.) қоңырау шалып талқылаулар өткізіп, 
тапсырмаларды бірлесіп  орындау туралы бейнежазба жасай алады.  
Оқытушы тағайындаған студент-ұйымдастырушы гиперсілтеме түрінде Moodle 
ҚОЖ-сі арқылы қорытынды жобамен қоса 2 бейнежазбадан кем емес топтың 
талқылауларын ұйымдастырып, жазып жіберу керек. 
 
Егер жұмыс жеке орындалса, бейнежазба қажет емес. 
 
Өткізілген емтихан нәтижесінде, оқытушы жүйеде студенттен: 

1) егер бірлескен жұмыс болса, конференциялардың бейнежазбасын (оны сіз 
тағайындаған видеоконференция ұйымдастырушысы жібереді), 

2) құжат түріндегі аяқталған жоба немес шығармашылық жұмыс. Әр студенттен. 
 
МАҢЫЗДЫ. Емтихан жұмысын түпнұсқалыққа тексеру. 
  
Антиплагиат.ру сервисі ең кең таралған мәтіндік файл форматтарын қолдайды: PDF 
(мәтіндік қабаты бар), TXT, HTML, HTM, DOCX, RTF, ODT, PPT, PPTX. Жүктелген 
файлдың өлшемі 100 МБ-тан аспауы керек. 
Студенттер файлдарды осы форматтарда сақтауға мүмкіндік беретін кез-келген 
бағдарламаны қолдана алады. Мысалы, Notepad, PowerPoint, OpenOffice. 
Қажет болса, параметрлерде форматтар мен файл өлшемдерін шектей аласыз. 
 
Тексеру нәтижесінде, оқытушы емтихан қатысушыларын бағалайды. 
Жоба немесе шығармашылық тапсырма түрінде өткізілетін емтиханға арналған 
аттестаттау ведомостіндегі балл қою уақыты - 96 сағатқа дейін. 
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Сонымен 
1. Емтихан кесте бойынша өткізіледі.  
2. Студенттер мен оқытушылар емтиханның күні мен уақытын білу керек. 
3. Жобалар мен шығармашылық тапсырмаларды жүктеу мерзімі оқытушының 
қалауы бойынша. Бұл оқытушының өзі анықтайтын студенттерге жұмысты 
орындауға берген мерзіміне байланысты. 
4. Студенттерге тапсырмаларды қайда жүктегеніңізді және жауапты орындау мен 
жіберу үшін қандай мерзімдерді белгілегеніңізді айтыңыз. 
5. Студенттер жоба жұмысының нәтижесін немесе шығармашылық тапсырманы 
жүйеге кестеге сәйкес - оқытушы емтиханға белгіленген уақытқа жүктеуі керек. 
6. Емтихан күні студенттерді дедлайндар жайлы ескертіңіз. 
7. Түпнұсқалықты тексеру - міндетті шарт. 
8. Студенттердің өтініші бойынша дедлайндарды өзгертуге тыйым салынады. 
Жүйе өзгерістерді жазып алады. 
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3. Жазбаша емтихан: кейс-тапсырма.  
Moodle ҚОЖ-де өткізіледі. 
Емтихан форматы – қашықтықтан.  
 
Бұл проблемалық тапсырма, онда студентке мәселені шешуге қажетті нақты кәсіби 
бағдарланған жағдайды талдау ұсынылады. 
Оқытудың барлық бағыттары үшін қолайлы. 
Сіз әр түрлі форматтағы әдістемелік компонент туралы Әдістемелік жұмыс қызметі 
дайындаған ҚОТ қолдану арқылы оқыту туралы әдістемелік нұсқаулықтан, немесе 
оның тікелей басшысымен байланысып көбірек біле аласыз. 
 
Жакупова Гульназия Толгаевна. Байланысу үшін:  
8 708 567 05 26 (вотсап), gulnaz.tolgaevna@kaznu.kz 
 
Ұзақтығы 
Емтиханды емтихан кестесіне сәйкес бастаңыз. 
Емтиханның аяқталуын оқытушы анықтайды. Осы емтихан форматына кестеде 2-3 
сағат жоспарлаған жөн. Бұл ұсынылатын уақыт. Егер сізге көбірек немесе аз уақыт 
қажет болса, тиісті мерзімдерді белгілеп жоспарлаңыз. 
 
Жұмыс көлемі: орындайтын кейс-тапсырманың көлемін оқытушы анықтайды. 
Қосымша әдістемелік кеңес алу үшін 
Жакупова Гульназия Толгаевнаға хабарласыңыз. Байланысу үшін:  
8 708 567 05 26 (вотсап), gulnaz.tolgaevna@kaznu.kz 
 
Өткізу ережелері 
1. МАҢЫЗДЫ – емтихан студенттер мен оқытушыларға алдын-ала белгілі кесте 
бойынша өткізіледі. Бұл кафедралар мен факультеттің міндетінде. 
 
2. Емтихандардың кестесі белгілі болғанда, «Пән бойынша қорытынды емтихан» 
құжатын Moodle ҚОЖ-не PDF форматындағы құжатты орналастырыңыз, құжатта 
болуы керек:  

− емтиханды өткізу ережелері; 

− бағалау саясаты; 

− кейс-тапсырмалардың тақырыптары: жеке немесе топтар үшін; 

− өткізу кестесі (тапсырмаларды орындау дедлайндары); 

− топтардың құрамы (міндетті түрде, әр топта веб-конференция 
ұйымдастырушысын тағайындаңыз, олар талқылаудың бейне жазбасын 
жасап, видеоға сілтеме жасау арқылы оны тапсырмамен қосып жүйеге жібереді. 
  

Міндетті шарт туралы хабарлаңыз – бейнежазбада топтың барлық мүшелерінің бет-
әлпеті көрінуі керек, сонда оқытушытапсырманы талқылауда әр қатысушының 
белсенділігін бағалай алады және аттестаттау кезінде осыны ескереді.  
 
3. Дайын болған PDF файлын Moodle ҚОЖ-не нөлінші аптаға жүктеңіз – ол 
курстың басында - бірінші аптаға дейін орналасқан. 
Ол үшін «Тапсырма» элементін қолданыңыз және оны «Пән бойынша 
қорытынды емтихан» деп атаңыз. 
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МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ДЕДЛАЙН ҚОЙЫҢЫЗ 
Ол үшін «Дата начала» (Басталу күні) мен «Дата окончания» (Аяқталу күні) 
терезелерін өте мұқият теңшеңіз. 
 
«Дата начала» (Басталу күні) терезесінде кестеге сәйкес емтиханның басталу күні 
мен уақытын белгілеңіз. 
«Дата окончания» (Аяқталу күні) терезесінде емтиханның аяқталу күні мен 
уақытын белгілеңіз. 
Кейс-тапсырмаларын орындауға орта есеппен 2-3 сағат бөлінуі мүмкін. Орындау 
ұзақтығын оқытушы анықтайды. Яғни, сіз бөлген уақытта студенттер жұмысты 
орындап, орындалған жұмысты жүйеге жүктеуі керек. Уақыт өткеннен кейін студент 
файлдарды жібере алмайды.Жүктелген файлдардың санын тапсырмаға 
байланысты ӨЗІҢІЗ АНЫҚТАЙСЫЗ.  
Барлық жіберілген жұмыстар үшін максималды балл – егер сіз бірнеше файл 
жіберуді сұрасаңыз –100 балл. 
 
МАҢЫЗДЫ. Міндетті түрде тапсырмаға ҚОЛЖЕТІМДІЛІК БОЙЫНША ШЕКТЕУ 
қойыңыз! (3-қосымшаны қараңыз) 
 
4. Ортақ чатта студенттерге кейс-тапсырма тақырыптары қай жүйеде  жүктелгені 
туралы хабарлаңыз. Қатысушылар бір-біріне платформалар арқылы (Microsoft 
Teams, Cisco Webex корпоративті қосылулар ұсынылады, техникалық ақаулар 
болған жағдайда – Skype, ZOOM және т.б.) қоңырау шалып талқылаулар өткізіп, 
тапсырмаларды бірлесіп  орындау туралы бейнежазба жасай алады.  
Оқытушы тағайындаған студент-ұйымдастырушы гиперсілтеме түрінде Moodle 
ҚОЖ-сі арқылы қорытынды жобамен қоса 2 бейнежазбадан кем емес топтың 
талқылауларын ұйымдастырып, жазып жіберу керек. 
 
Егер жұмыс жеке орындалса, бейнежазба қажет емес.  
 
Өткізілген емтихан нәтижесінде, оқытушы жүйеде студенттен: 

1) егер бірлескен жұмыс болса, конференциялардың бейнежазбасын (оны сіз 
тағайындаған видеоконференция ұйымдастырушысы жібереді), 

2) құжат түріндегі орындалған кейс-тапсырма. Әр студенттен. 
 
МАҢЫЗДЫ. Емтихан жұмысын түпнұсқалыққа тексеру. 
  
Антиплагиат.ру сервисі ең кең таралған мәтіндік файл форматтарын қолдайды: PDF 
(мәтіндік қабаты бар), TXT, HTML, HTM, DOCX, RTF, ODT, PPT, PPTX. Жүктелген 
файлдың өлшемі 100 МБ-тан аспауы керек. 
Студенттер файлдарды осы форматтарда сақтауға мүмкіндік беретін кез-келген 
бағдарламаны қолдана алады. Мысалы, Notepad, PowerPoint, OpenOffice. 
Қажет болса, параметрлерде форматтар мен файл өлшемдерін шектей аласыз. 
 
Тексеру нәтижесінде, оқытушы емтихан қатысушыларын аттестаттайды. 
 
Кейс-тапсырма түрінде өткізілетін емтиханға арналған аттестаттау ведомостіндегі 
балл қою уақыты - 72 сағатқа дейін. 
 
Сонымен 
1. Емтихан кесте бойынша өткізіледі.  
2. Студенттер мен оқытушылар емтиханның күні мен уақытын алдын-ала білу керек. 
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3. Емтиханның өткізілу мерзімін кестеге сәйкес белгілеңіз. Егер кестеде емтиханның 
аяқталу мерзімі көрсетілмесе, оны өзіңіз анықтаңыз. 
4. 30 минуттан ерте емес, студенттерге емтихан басталатынын еске салып, 
дедлайн туралы ескертіңіз. 
5. Түпнұсқалықты тексеру - міндетті шарт. 
6. Студенттердің өтініші бойынша мерзімдерді өзгертуге тыйым салынады. 
Жүйе өзгерістерді жазып алады. 
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4. Жазбаша емтихан: эссе.  
Moodle ҚОЖ-де өткізіледі. 
Емтихан форматы – қашықтықтан. 
 
Эссе – студенттердің ақпаратпен жұмыс істеу, оны талдау, құрылымдау, 
қорытындылар мен ұсыныстар қалыптастыру қабілеттерін бақылау құралы. 
Сонымен қатар ол «ойлау» емтиханы («Thinking» exam) деп аталады. Емтиханның 
бұл түрі студенттерге үш сағат ішінде белгілі бір проблема бойынша бір үлкен мәтін 
жазуды қамтиды.  
Бір сағат бойы студенттер ойлап, нобайын жазып, эссе құрылымын дайындайды. 
Содан кейін олар екі сағат жазады. Бұл емтихан форматы «ми» мен аналитикалық 
қабілеттерді пайдаланып, курстың көптеген элементтерін жинауды талап етеді.  
Айта кету керек, батыс университеттері үшін емтиханға эссе жазу дәстүрлі емтихан 
Essays in exams немесе Critical Thinking exam түріне жатады. 
  
Сіз әр түрлі форматтағы әдістемелік компонент туралы Әдістемелік жұмыс қызметі 
дайындаған ҚОТ қолдану арқылы оқыту туралы әдістемелік нұсқаулықтан, немесе 
оның тікелей басшысымен байланысып көбірек біле аласыз. 
 
Жакупова Гульназия Толгаевна. Байланысу үшін:  
8 708 567 05 26 (вотсап), gulnaz.tolgaevna@kaznu.kz 
 
Ұзақтығы 
Емтиханды емтихан кестесіне сәйкес бастаңыз. 
Емтиханның аяқталуын оқытушы анықтайды. Осы емтихан форматына кестеде 2-3 
сағат жоспарлаған жөн. Бұл ұсынылатын уақыт. Егер сізге көбірек немесе аз уақыт 
қажет болса, тиісті дедлайндарды белгілеп жоспарлаңыз. 
 
Өткізу ережелері 
1. МАҢЫЗДЫ – емтихан студенттер мен оқытушыларға алдын-ала белгілі кесте 
бойынша өткізіледі. Бұл кафедралар мен факультеттің міндетінде. 
 
2. Емтихандардың кестесі белгілі болғанда, «Пән бойынша қорытынды емтихан» 
құжатын Moodle ҚОЖ-не PDF форматындағы құжатты орналастырыңыз, құжатта 
болуы керек:  

− емтиханды өткізу ережелері; 

− бағалау саясаты; 

− эссе тақырыптары; 

− өткізу кестесі (тапсырмаларды орындау дедлайндары), 
 
3. Дайын болған PDF файлын Moodle ҚОЖ-не нөлінші аптаға жүктеңіз – ол 
курстың басында - бірінші аптаға дейін орналасқан. 
Ол үшін «Тапсырма» элементін қолданыңыз және оны «Пән бойынша 
қорытынды емтихан» деп атаңыз 
 
МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ДЕДЛАЙН ҚОЙЫҢЫЗ 
Ол үшін «Дата начала» (Басталу күні) мен «Дата окончания» (Аяқталу күні) 
терезелерін өте мұқият теңшеңіз. 
«Дата начала» (Басталу күні) терезесінде кестеге сәйкес емтиханның басталу күні 
мен уақытын белгілеңіз. 
«Дата окончания» (Аяқталу күні) терезесінде емтиханның аяқталу күні мен 
уақытын белгілеңіз. 
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Эссе орындауға орта есеппен 2-3 сағат бөлінуі мүмкін. Яғни, сіз бөлген уақытта 
студенттер жұмысты орындап, орындалған жұмысты жүйеге жүктеуі керек. Уақыт 
өткеннен кейін студент файлдарды жібере алмайды. Жүктелген файлдардың санын 
тапсырмаға байланысты ӨЗІҢІЗ АНЫҚТАЙСЫЗ.  
Эссе үшін 1 файл жүктеу ұсынылады. 
 
МАҢЫЗДЫ. Міндетті түрде тапсырмаға ҚОЛЖЕТІМДІЛІК БОЙЫНША ШЕКТЕУ 
қойыңыз! (3-қосымшаны қараңыз) 
 
4. Ортақ чатта студенттерге эссе тақырыптары қай жүйеде жүктелгені туралы 
хабарлаңыз.  
 
Өткізілген емтихан нәтижесінде, оқытушы жүйеде студенттен Word құжаты түріндегі 
орындалған эссе алады. 
 
МАҢЫЗДЫ. Емтихан жұмысын түпнұсқалыққа тексеру. 
  
Антиплагиат.ру сервисі ең кең таралған мәтіндік файл форматтарын қолдайды: PDF 
(мәтіндік қабаты бар), TXT, HTML, HTM, DOCX, RTF, ODT, PPT, PPTX. Жүктелген 
файлдың өлшемі 100 МБ-тан аспауы керек. 
Студенттер файлдарды осы форматтарда сақтауға мүмкіндік беретін кез-келген 
бағдарламаны қолдана алады. Мысалы, Notepad, PowerPoint, OpenOffice. 
Қажет болса, параметрлерде форматтар мен файл өлшемдерін шектей аласыз. 
 
Тексеру нәтижесінде, оқытушы емтихан қатысушыларын аттестаттайды. 
 
Эссе түрінде өткізілетін емтиханға арналған аттестаттау ведомостіндегі балл қою 
уақыты - 72 сағатқа дейін. 
 
Сонымен 
1. Емтихан кесте бойынша өткізіледі.  
2. Студенттер мен оқытушылар емтиханның күні мен уақытын алдын-ала білу керек. 
3. Емтиханның өткізілу мерзімін кестеге сәйкес белгілеңіз. Егер кестеде емтиханның 
аяқталу мерзімі көрсетілмесе, оны өзіңіз анықтаңыз. 
4. 30 минуттан ерте емес, студенттерге емтихан басталатынын еске салып, 
дедлайн туралы ескертіңіз. 
5. Түпнұсқалықты тексеру - міндетті шарт. 
6. Студенттердің өтініші бойынша мерзімдерді өзгертуге тыйым салынады. 
Жүйе өзгерістерді жазып алады. 
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5. Емтихан – тестілеу 
Univer және Moodle ҚОЖ өткізіледі. 
Емтихан форматы-онлайн. 
 
Тестілеу өткізіледі: 

− Univer жүйесінде – үлкен лектер үшін 50 адамнан астам; 

− ҚОЖ MOODLE – шағын лектер үшін 50 адамға дейін. 
Kahoot түріндегі сыртқы сервистерде тестілеуді жүргізуге тыйым салынады. 
Сыртқы сервистерді ағымдағы сабақтар кезінде пайдалануға болады, бірақ емтихан 
өткізу үшін емес. 
Емтихандық тестілеу университеттің ресми ақпараттық-білім беру 
платформаларында ғана өткізіледі: Универ жүйесінде немесе ҚОЖ MOODLE 
жүйесінде. 
 
Тестілеудің өтуін бақылау – онлайн прокторинг. 
Прокторинг технологиясы (ағылш. "proctor" – емтихан барысын бақылау). 
Прокторлар аудиториядағы әдеттегі емтихандағы сияқты, емтихан 
тапсырушылардың сынақтардан адал өтуін бақылайды: тапсырмаларды өз бетінше 
орындауы және қосымша материалдарды пайдаланбауын бақылайды. Веб-камера 
бойынша нақты уақытта өтіп жатқан онлайн-емтиханды маман (көзбе-көз 
прокторинг), немесе сыналушының жұмыс үстелін, кадрдағы тұлғалар санын, бөгде 
дыбыстар немесе дауыстар және тіпті көзқарас қозғалысын бақылайтын 
бағдарлама (киберпрокторинг). Аралас прокторинг түрі жиі қолданылады: 
бағдарламаның ескертулері бар емтиханның бейнежазбасын адам қосымша қарап 
шығады және бұзушылықтардың шын мәнінде орын алғаны жөнінде шешім 
қабылдайды. 
 
Ұзақтығы 

− Univer – 90 минут  40 сұраққа, 

− ҚОЖ MOODLE – 60 минут 25 сұраққа, 1 әрекет (хронометраж және әрекет саны 
тестерді жүктеу кезінде жүйеде қолмен қойылады). 

 
Сіз әр түрлі форматтағы әдістемелік компонент туралы Әдістемелік жұмыс қызметі 
дайындаған ҚОТ қолдану арқылы оқыту туралы әдістемелік нұсқаулықтан, немесе 
оның тікелей басшысымен байланысып көбірек біле аласыз. 
 
Жакупова Гульназия Толгаевна. Байланысу үшін:  
8 708 567 05 26 (вотсап), gulnaz.tolgaevna@kaznu.kz 
 
Өткізу ережелері 
1. МАҢЫЗДЫ – емтихан студенттер мен оқытушыларға алдын ала белгілі болуы 
тиіс кесте бойынша өткізіледі. 
Бұл кафедралар мен факультеттің жауапкершілігінде. 

2. Емтихан кестесі белгілі болғанда, міндетті түрде Univer-ге немесе ҚОЖ Moodle-
ге (тестілеуді қандай жүйеде ұйымдастыра алатыныңызға байланысты) 
«Қорытынды емтиханды өткізу. Тестілеу» құжатын PDF-форматында 
жүктеңіз. Онда міндетті түрде болуы керек: 

− емтихан өткізу ережелері (міндетті түрде студенттерге Univer және ҚОЖ 
Moodle прокторинг бойынша нұсқаулықты оқып біле алатынын хабарлаңыз); 

− бағалау саясаты; 

− емтихан өткізу кестесі; 
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− тест сұрақтарының саны; 

− емтихан ұзақтығы. 
 
Ережелерде міндетті түрде шарттарды хабардар етіңіз – студенттер емтихан 
басталғанға дейін 30 минут бұрын прокторинг бойынша нұсқаулық 
талаптарына сәйкес емтиханға дайындалуы тиіс. 
 
3. Қорытынды емтиханды өткізу ережесін пән бойынша тестілеу 
ұйымдастырылатын жүйеге орналастырыңыз: 

− Универ жүйесінде, ПОӘК, "Пән бойынша қорытынды емтихан 
бағдарламасы" қойындысында; 

 

− немесе ҚОЖ MOODLE - курстың ең басында, нөлдік аптада. Ол үшін "Файл" 
элементін пайдаланыңыз және оны "Қорытынды емтихан өткізу 
Ережелері. Тестілеу " деп атаңыз. 

 
4. Мессенджер чатында жүйеге ережелер жүктелгеннен кейін студенттерге 
"Қорытынды емтихан өткізу Ережесімен": Univer жүйесінде немесе ҚОЖ Moodle - 
жүйесінде таныса алатынын хабарлаңыз. 
 
5. Әр студентті чатта кестемен, ережелермен, прокторинг бойынша нұсқаулық 
талаптарымен танысқанын растауды сұраңыз. 
 
6. Кесте бойынша жоспарланған күні студенттерге емтихан туралы ескертпе 
жасаңыз. 
 
7. Балл қою уақыты – тестілеу аяқталғаннан кейін бірден. 

 
Универ жүйесінде –  балдар автоматты түрде емтихан ведомосына көшіріледі. 
Сақталмас бұрын барлық студенттердің балдары қойылғанын мұқият тексеріңіз. 
Ведомость толтырылуын тексермей сақтамаңыз! Тексерілген тізімдемені сақтаңыз 
 
ҚОЖ MOODLE – жиналған балл тестілеуден кейін бірден жүйеде көрсетіледі. 
Оқытушы қолмен баллды Универ жүйесіндегі аттестаттау ведомосына көшіру керек. 
Сақталмас бұрын барлық студенттерде балдары қойылғанын мұқият тексеріңіз. 
Ведомость толтырылуын тексермей сақтамаңыз! Тексерілген тізімдемені сақтаңыз. 
 
8. Тестілеу нәтижелері прокторинг нәтижелері бойынша қайта қаралуы 
мүмкін. Егер студент тестілеуден өту ережелерін бұзса, оның нәтижесі 
жойылады. 
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6. Ауызша емтихан: дәстүрлі – сұрақтарға жауап 
Корпоративтік платформада өткізіледі 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ - Microsoft Teams 
Емтихан форматы-онлайн. 
 
Ауызша емтихан өткізіледі: 

− Microsoft Teams корпоративтік қосылымы ұсынылады. 

− техникалық проблемалар кезінде корпоративтік қосылуы Cisco Webex, ҚОЖ 
Moodle BigBlueButton, сондай-ақ ZOOM, Skype секілді сыртқы ресурстарды 
пайдаланып бірлескен жұмыстың бейнежазбасын жазу керек. 

 
Емтихан өткізуді бақылау 
Оқытушы немесе емтихан комиссиясы: 

− емтиханның бейнежазба жазуын жүзеге асырады, 

− әрбір емтихан тапсырушыға хаттама толтырылады (емтихан өткеннен кейін бір 
ай ішінде). 
 
Ұзақтығы 
Дайындық уақытының ұзақтығын – емтихан алушы шешеді. 
Жауап беру уақытын –  емтихан алушы шешеді. Билеттің барлық сұрақтарына 
жауап беруге 15-20 минут бөлу ұсынылады. 
 
Өткізу регламенті 
1. МAҢЫЗДЫ-емтихан кестесі студенттер мен оқытушыларға алдын ала белгілі 
болуы тиіс. 
Бұл кафедралар мен факультеттің жауапкершілігінде. 
 
2. Емтихан кестесі белгілі болғанда, Univer жүйесіне " ... "пәні бойынша қорытынды 
емтихан" құжатын PDF-форматында жүктеңіз, онда болуы керек: 

− емтихан өткізу ережелері; 

− бағалау саясаты; 

− өткізу кестесі. 
 
МAҢЫЗДЫ. Емтихан сұрақтарын жариялауға тыйым салынады. 
Қорытынды емтихан бағдарламасы ғана баяндалады. 
 
3.  Дайындалған PDF-файлын ПОӘК-не Univer жүйесіне, «Пән бойынша 
қорытынды емтихан бағдарламасы" қосымша бетіне жүктеп алыңыз және оны 
«......» пәні бойынша қорытынды емтихан» деп атаңыз. 
 
4. Студенттерге құжат жүктелгені жайында жалпы чатта хабарлаңыз. 
 
5.  Емтихан билеттерін (жинақталған сұрақтар) оқытушы қолмен әзірлейді. Әрбір 
билет жеке PDF файл түрінде сақталуы керек. Студенттерге құжат жүктелгенін 
жалпы чатта хабарлаңыз. 
 
МАҢЫЗДЫ. Емтихан басталғанға дейін емтихан билеттерін кез келген 
платформада жариялауға және білім алушыларға жіберуге тыйым салынады. 
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• Егер оқытушы емтиханды өзі өткізетін болса, онда ол емтихан кезінде әрбір 
нақты емтихан тапсырушыны тыңдар алдында чатта бір билетті 
жариялайды. 

• Егер емтиханды емтихан комиссиясы өткізсе, оқытушы комиссия мүшелеріне 
билеттері бар файлды алдын ала жібере алады. Сонда комиссия 
мүшелерінің бірі емтихан кезінде әрбір нақты емтихан тапсырушыны 
сұрау алдында чатта бір билетті жариялайды. 

 
5. Емтихан-конференцияның ұйымдастырушысы – емтихан қабылдайтын 
оқытушы немесе емтихан комиссия мүшесі Microsoft Teams конференциясын 
алдын ала жоспарлап, емтихан қатысушыларына шақыру жібереді. 
 
6. Емтихан күні, емтиханға 30 минут қалғанда оқытушы студенттерге жалпы чаттағы 
емтиханның басталғанын еске салады. Техникалық мүмкіндіктерді талқылаңыз. 
Қажет болса, байланыс платформасын ауыстырыңыз. 
 
МАҢЫЗДЫ. Емтиханды емтихан комиссия қабылдаған жағдайда, оқытушы, 
комиссия мүшелерін алдын ала білім алушылардың чат құрамына қосады, 
емтихан алушылар жалпы чаттағы студенттерге емтиханның басталғанын еске 
сала алуы үшін. Техникалық мүмкіндіктерді талқылап алу үшін. Қажет болған 
жағдайда байланыс платформасын ауыстыру керек. 
 
7. Конференцияға барлық қатысушылар онлайн қосылғаннан кейін оқытушы немесе 
комиссия мүшесі: 

• емтихан БЕЙНЕЖАЗБАсын қосады; 

• емтиханға қатысушылармен амандасады; 

• бейнежазба жүргізілетіндігі туралы ескертеді; 

• емтихан регламентін жариялайды: 

− емтихан тапсырушылардың тәртібі, 

− дайындық уақыты, 

− жауап уақыты; 

− қажет болған жағдайда қағазға қаламмен жауап тезистерін жасауға рұқсат 
береді; 

− емтихан алушы жауап алдында тезистері бар парақты көрсету керек екенін 
ескертеді; 

− басқа емтихан тапсырушыларға күту режимінде болуға рұқсат береді - бірақ 
конференциядан шықпай үнемі камераның алдында болу; 

• емтихан тапсырушының тегін, атын және әкесінің атын жариялайды; 

• емтихан тапсырушыны бейнекамераға өзі тұрған үй – жайды көрсетуді сұрайды-
үй-жайда бөгде адамдар, қосымша ақпарат көздері болмауы тиіс (егер студент 
тарапынан мүмкін болса); 

• қосымша ақпарат көздерін пайдалануға тыйым салу туралы ескертеді; 

• емтихан тапсырушы жауап беретін билет нөмірін атайды; 

• чатта нақты билет файлын жариялайды; 

• дайындыққа уақыт береді – оқытушы мен комиссияның қалауы бойынша; 

• қажет болған жағдайда ескерту жасай отырып, бейне байланыс бойынша 
дайындық процесін бақылайды; 

• емтихан тапсырушының жауабын қабылдайды; 

• емтихан тапсырып болған соң конференциядан шығуға рұқсат береді.  
Одан әрі рәсім әр қатысушымен қайталанады. 
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Егер техникалық себептер бойынша ZOOM қолданылса, емтихан алушы 
емтиханды қайта қосу үшін 30-40 минуттан кезеңдерге бөлу керек. 
Студент бір сессия кезінде толық емтихан тапсыруы керек. Бір сессияда жауап 
беруді бастауға және қайта қосуды аяқтауға тыйым салынады. 
Жауап үзілген жағдайда жаңа қосылғанда емтихан алушы емтихан тапсырушыға 
жаңа билет береді. 
 
МАҢЫЗДЫ. Бейнежазба барлық емтихан тапсырушылардың жауаптары 
қабылданнан кейін  емтихан соңында ғана өшіріледі. 
 
Емтихан тапсыру қорытындысы бойынша: 

• оқытушы немесе комиссия емтиханға қатысушыларды аттестациялайды; 

• Univer жүйесінде қорытынды ведомосқа балл қояды; 

• әрбір білім алушыға хаттама толтырады (емтихан өткеннен кейін бір ай ішінде). 
 

 
Ауызша емтихан үшін аттестаттау ведомосына балл қою уақыты-48 сағат. 
 
Сонымен 
1. Емтихан кесте бойынша өткізіледі. 
2. Студенттер мен оқытушы емтихан күні мен уақытын алдын ала білуі тиіс. 
3. Univer жүйесінде "Пән бойынша қорытынды емтихан" құжатын орналастыру 
міндетті. 
4. Емтихан билеттерін оқытушы қолмен әзірлейді. Емтихан кезінде әрбір емтихан 
тапсырушы үшін бір билетті жеке жариялайды. 
5. Алдын ала Microsoft Teams конференцияны жоспарлау қажет. 
6. 30 минут ішінде емтихан басталғанын еске саламыз. 
7. Емтихан БЕЙНЕЖАЗБАсын қосу қажет. 
8. Бейнежазба барлық емтихан тапсырушылардың жауаптары қабылданнан кейін  
емтихан соңында ғана өшіріледі. 
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7. Аралас: 
    жазбаша жобалық  кейіннен ауызша қорғау арқылы  
 
Барлық деңгейлер үшін факультеттердің шешімі бойынша ПОҚ жүктемелері мен 
сақталатын бейнежазбалардың көлемін ескере отырып өткізілуі ұсынылады. 
 
Жазбаша бөлім – жобалық емтихан үшін нұсқаулық бойынша ҚОЖ Moodle 
 (11 бет). 
 
Топтық және жеке жұмыс кезінде жүктелген жұмыстарды плагиатқа автоматты 
түрде тексеру қарастырылған. 
 
Ауызша бөлім – ауызша емтихан үшін нұсқаулық бойынша (21 бет). 
Бейнежазба. Бейнежазба жасау емтихан комиссиясының жауапкершілігінде. 
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8. Coursera for Campus жобасы аясында Coursera сертификатын қайта 
есептеу 
 

Coursera сертификатын қайта есептеу-дәстүрлі емтиханға балама. Оны 
пән бойынша барлық білім алушылар да, сондай-ақ емтиханның осы түрін 
таңдағысы келетіндер ғана да өте алады. Оқытушы емтихан сессиясы үшін 
әзірленген емтихан форматын қалайтын студенттермен бірдей ЖАОК таңдап 
алатын білім алушыларға балл қояды. 

Оқытушы әдістемелік бюро төрағасымен келісе отырып, әр түрлі тілде 
(орыс, ағылшын) бір пән бойынша бірнеше ЖАОК таңдай алады және өзі ЖАОК 
таңдау бойынша шешім қабылдайтын білім алушыларға таңдауға ұсына алады. 

 
Coursera онлайн-білім берудің ең ірі жаһандық платформасы ҚазҰУ-дың 

өтінімін мақұлдады. Коронавирустың пандемиясы кезінде Coursera for Campus 
жобасына қосылу үшін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ға: "Біз сіздің 
қауымдастығыңызды осы жауап бастамасының көмегімен қолдау мүмкіндігіне 
қуаныштымыз. Сіздің 5000 оқушыға арналған Coursera for Campus бағдарламасы 
дайын екенін және бүгін 18.03.2020 ресми түрде іске қосылатынын хабарлауға 
қуаныштымыз", - делінген Coursera командасының хатында. 

Білім алушылар 3800 курс бойынша 5000 сертификат ала алады. 
 

Емтихан өткізу ережелері 
ОҚЫТУШЫ 

a) пән оқытушысы сауалнама толтыру арқылы жобаға тіркеледі, сілтемесі: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0mtF4PVlwVAHg_TqyCe2FJOs1HvoxZz
hIVLGyZyq3EjszoQ/viewform 

b) поштаға шақыру алады; 
c) платформада авторизацияланады; 
d) ЖАОК таңдайды; 
e) салыстырма кестесін толтырады (5-қосымша); 
f) таңдауын факультеттің әдістемелік бюро төрағасы жағынан бекіткізеді; 
g) студенттерге емтиханды ЖАОК-ты оқумен және сертификат алумен алмастыруға 

болатыны туралы хабарлайды; 
h) дедлайнын анықтайды– сессияның соңғы аптасының басталуы (бұйрық бойынша); 
i) студенттерге сауалнаманың мекен-жайын таратады. 

 
СТУДЕНТ 

a) Студент сілтеме бойынша сауалнаманы толтыра отырып, жобаға тіркеледі 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0mtF4PVlwVAHg_TqyCe2FJOs1HvoxZz
hIVLGyZyq3EjszoQ/viewform  

b) почтаға шақыру алады; 
c) платформада авторизацияланады; 
d) оқытушы таңдаған ЖАОК жазылады; 
e) оны 24\7 қарқында өзіне ыңғайлы кез келген уақытта оқиды; 
f) дедлайн мерзімінде курсты аяқтайды, сертификат алады, оқытушыға сертификат 

пен алған балл туралы ақпаратты жібереді. 
 

ОҚЫТУШЫ 
a) оқытушы ЖАОК оқу қорытындысы бойынша жинаған балын дәлелдейтін 

сертификаты негізінде студентке аттестаттау ведомостіне балл қояды (6-
қосымша). 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0mtF4PVlwVAHg_TqyCe2FJOs1HvoxZzhIVLGyZyq3EjszoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0mtF4PVlwVAHg_TqyCe2FJOs1HvoxZzhIVLGyZyq3EjszoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0mtF4PVlwVAHg_TqyCe2FJOs1HvoxZzhIVLGyZyq3EjszoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0mtF4PVlwVAHg_TqyCe2FJOs1HvoxZzhIVLGyZyq3EjszoQ/viewform
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1-қосымша 
Хаттама №___________ 

пән бойынша ауызша емтихан қабылдау: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
Хаттама емтихан бейнежазбасы негізінде жасалды _________________2020ж. 

 
Емтихан комиссиясы 
Комиссия төрағасы: ________________________________________ 
Комиссия мүшелері: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Емтихан тапсырушының аты-жөні :______________________________________ 
Мамандығы / білім беру бағдарламасы:____________________ 
______________________________________________________________ 
Оқу курсы:_______________ 
 
Сұрақ №1 ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________; 
бағаланды ____________________ баллға. 
 
Сұрақ №2  ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________; 
бағаланды ____________________ баллға. 
 
Сұрақ №3 ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________; 
бағаланды ____________________ баллға. 
 
Емтихан үшін қорытынды баға: _____________ баллға,  
әріптік эквивалентте _______________ 
 
Емтихан комиссиясы мүшелерінің түсініктемелері: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Емтихан комиссиясы мүшелерінің қолдары 
Комиссия төрағасы: _______________ АЖТ____________________ 
Члены комиссии: 
_______________ АЖТ ____________________ 
_______________ АЖТ ____________________ 
_______________ АЖТ ____________________ 
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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. 
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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 қойындысында 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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 ... .  
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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. 
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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 
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3. Әрбір дұрыс жауап үшін балл енгізіңіз: 1 немесе 2 және т.б. 

 
 

4. Сұрақтар мен жауаптарды сәйкестендіреміз. 

 

1. Сақтау батырмасын басамыз. 
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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%. 
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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; 
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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. 
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3. Жауаптар қойындысында дұрыс формуланы енгізіп, 100% бағасын 
көрсетеміз. 

 

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

 
5. Сақтау батырмасын басыңыз. 
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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 диапазонды орнаттық. 
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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. 
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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: {}; 
✓  ашатын 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 білім алушыға әр 

түрлі болып көрінеді; 
✓ жауап нұсқаларының тәртібі әртүрлі болуы мүмкін; 
✓ дұрыс жауап "=" белгісімен немесе пайыздармен (әдетте " % 100%"); 
✓ дұрыс емес жауап ешнәрсемен жүзеге аспайды, тек пайыздармен ғана 

(әдетте " %0%"); 
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✓ 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, "#" таңбасының бары немесе жоғы 
әсер етпейді. 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; 

✓ "қысқа жауап" түріндегі сұрақта нақты белгіленгеннен басқа кез келген 
дұрыс емес жауапқа түсініктеме беруге болады. Ол үшін жауаптың ең соңғы нұсқасы 

ретінде жұлдызша "*" таңбасын қолданыңыз; 

✓ өкінішке орай, "қысқа жауап" түріндегі сұрақта тіркелімге тәуелділікті тексеру 
мүмкін емес ("Мәтін" және "мәтін" жауаптары 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. 
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Эссе. 

 
Эссе (білім алушы қарастырылып отырған мәселеге өз көзқарасын қысқаша 

баяндайды) (18-сурет). 

 
18 сурет- Сұрақтарының эссе жауаптың 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 
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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 
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8. Тізімде тіркемелер міндетті қойындысында: 1 немесе 2 таңдаймыз. 

 

 

9. Сақтау батырмасын басамыз. 

 

 
 

Тесттерді жүктеу бойынша бейне нұсқаулықты келесі сілтемелер арқылы көре 
аласыздар: 

− dl.kaznu.kz –те «Оқытушыларға арналған нұсқаулық» бөлімінде 
https://dl.kaznu.kz/mod/page/view.php?id=39190. 

− «Қашықтықтан оқыту» ЖАОК-да 1-модулінде «MOODLE ҚОЖ қалай жұмыс 
істеу керек ?». «Интерактивті элементтер» сабағы. «Тест» 2-бөлімі. 
http://open.kaznu.kz/courses/course-v1:KazNU+DistEdukz+2019-2020C1/about 
 
 

Сұрақтар бойынша: 
 
Мусинова Асель Ахметовна (ЖББТИ директоры) – 8 701 722 6784, 
assel.moussinova@kaznu.kz 
 
Смагулова Шынар (жетекші маман) – 8 777 825 51 90, shynar.smagulova@kaznu.kz 
 
Атабаева Маржан (ЖАОК орталығы жетекші маманы) – 8(702)985-64-45, 
Marzhan.Atabayeva@kaznu.kz, 
 
Манкеева Анель ((жетекші маман)) – 8 707 949 18,  
anel.mankeyeva@kaznu.kz 
 
Жабаев Талгат (инженер-программист) – 8 72 750 86 98; 8 747 353 37 58. 
talgat.zhabayev@kaznu.kz 
 

 
 
 
 
 

https://dl.kaznu.kz/mod/page/view.php?id=39190
http://open.kaznu.kz/courses/course-v1:KazNU+DistEdukz+2019-2020C1/about
mailto:assel.moussinova@kaznu.kz
mailto:shynar.smagulova@kaznu.kz
mailto:Marzhan.Atabayeva@kaznu.kz
mailto:anel.mankeyeva@kaznu.kz
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Қосымша 3 
 

Шығармашылық тапсырма, кейс-тапсырма, эссе емтихандары үшін 
Moodle ҚОЖ – де шектеуді қою баптауының сипаттамасы 

 
Редактірлеу режиміне өтіңіз, Элемент немесе ресурсты қосу батырмасын 

басыңыз. 

 

 

Ашылған тізімнің ішінен элементті тандаңыз. 
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Ашылған парақшада Тақырып, сипаттама жолдарын толтырыңыз және файл 

жуктеуге болады. 

 

 

Қолжетімді қойындысында дедлайндарды қойыңыз. 
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Жіберілетін жауаптар типі қойындысында, жауаптың типін тандаңыз, жүктеуге 

болатын файл санын көрсетіңіз. 

 

Шектеу қойындысында Шектеу қосу батырмасын басыңыз. 
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Дата батырмасын басыныз. 

 

Шектеу қойындысында білім алушыларға қолжетімді болатын мерзіммен уакытты 

көрсетіңіз. 
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4-қосымша 
 

Univer жүйесіне арналған тест тапсырмаларының жиынтығының 
шаблоны 

 
1) Сұрақтар мен оның жауаптары кесте түрінде болуы керек. 
2) Сұрақтың мәтінінің алдында - V2, барлық дұрыс жауаптардың алдында - 1 

саны, дұрыс емес жауаптардың алдында - 0 қойылады. 
3) Сызбалар мен формулаларды салуға болады. 

 
 1 Деңгей 

№1 сұрақ 

V2 Сұрақтын мәтіні №1 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

 
№2 сұрақ 

V2 Сұрақтың мәтіні №2 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

 
 
2 Деңгей 
№1 сұрақ 

№2 сұрақ 

V2 Сұрақтың мәтіні №2 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

1 Дұрыс жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

 
№3 сұрақ 

V2 Сұрақтың мәтіні №1 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

0 Дұрыс емес жауап 
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V2 Сұрақтың мәтіні №2 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

1 Дұрыс жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

 
 
3 деңгей 
 №1 сұрақ 

V2 Сұрақтың мәтіні №1 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

 
№2 сұрақ 

V2 Сұрақтың мәтіні №2 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

1 Дұрыс жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

 
№3 сұрақ 

V2 Сұрақтың мәтіні №1 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

 
 №4 сұрақ 

V2 Сұрақтың мәтіні №1 

1 Дұрыс жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

0 Дұрыс емес жауап 

1 Дұрыс жауап 

1 Дұрыс жауап 

 
 



55 
 

5-қосымша 
 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті 
Факультет____________________________________ 
Кафедра_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«…» пәнінің және «…» ЖАОК-ның салыстырмалы кестесі 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Орындаған: ____________________________________  
                                                                                                      Оқытушы аты-жөні 

 
 

                                                                              Тексерілді және бекітілді: ______________________  
                                                                                                                                   Факультеттің әдістемелік  

                                                                                                                                                      бюросының төрайымы  
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Жұмыстың мақсаты –  Емтихан сессиясы кезінде пән бойынша ЖАОК-ты қайта есептеу. 
1-бөлім. Жалпы сипаттамаларды пәнмен салыстыру негізінде ЖАОК таңдау 
 
Пән атауы: ЖАОК атауы: 
  

 
 

Көлемі (сағаттар/кредиттер) Көлемі (сағаттар/кредиттер) 
  

 
 

Оқыту бағыты Оқыту бағыты бойынша ұсыныстар (егер бар болса) 

  
 
 

Оқу формасы (күндізгі/аралас/қысқартылған) Платформа  
  

 
 

 Кірсқа сілтеме 
 
 

Білім деңгейі 
 (ОКБ/бакалавр/магистр/докторантура/ҚКБ) 

Білім деңгейі, ЖАОК-та көрсетілген болса 
 
 

  
 
 
 

ОЖ-дағы пән сипаттамасы (негізгі/бейінді/ элективті) Білім беру ұйымы - әзірлеуші 
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Оқу тілі Оқу тілі 

 
 
 

 

Семестр  Қолжетімділігі:  
Хабарланған мерзімнен бастап,  
Семестр басына қойылған,  
On Demand (сұраныс бойынша),  
Когортаның ай сайынғы шығуы. 

  

 

Аттестация формасы (емтихан) Аттестация формасы 

 
2-бөлім. Мазмұны мен қалыптастырушы құзыреттіліктері негізінде ЖАОК таңдау 
 
2.1. Пән бойынша оқу нәтижелері (ОН) (3-6 негізгі): ЖАОК бойынша оқу нәтижелері (бар болса): 

  

2.2.ОН сәйкестік дәрежесі (% сәйкес сараптамалық қорытынды негізінде орындалды) 
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2.3.Тақырып бойынша сәйкестік дәрежесі (жартысынан көбіне сәйкес келеді / 1 модульге / басқасы) 
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6-қосымша 
COURSERA СЕРТИФИКАТЫНЫҢ ҮЛГІСІ 

 

 
 

 
 

COURSERA-да жинаған баллдары бар тыңдаушының профилі 
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7-қосымша 
 

Ағымдағы, қорытынды бақылау кезінде бағалау құралдарын тізбесі 

Бағалау 

құралының 

аталуы 

 

Бағалау құралының қысқаша 

сипаттамасы 

 

Бағалау құралын 

ұсыну 

Бақылау 

жұмысы 

Тақырып немесе бөлім бойынша белгілі 

бір типтегі есептерді шешу үшін алған 

білімдерін қолдану дағдыларын тексеру 

құралы 

Нұсқа бойынша 

бақылау 

тапсырмаларының 

жиынтығы  

Коллоквиум 

сұхбат 

 Оқытушы мен студенттің арасында 

пәннің, бөлімнің немесе бөлімнің оқу 

материалын игеруді бойынша сұхбат 

түріндегі ұйымдастырылған  бақылау 

құралы 

Пәннің тақырыптары 

(бөлімдері) бойынша 

сұрақтар 

Эссе, баяндама, 
хабарламалар 

Эссе, рефераттар 

Ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін, оны 

талдауды, құрылымдауды, қорытындылар 

мен ұсыныстарды қалыптастыруды 

бақылау құралдары. 

Есептер, хабарламалар 
Студенттің өзіндік жұмысының нәтижесі, 
ол белгілі бір оқу, практикалық, оқу-
зерттеу немесе ғылыми тақырып 
бойынша нәтижелерді көпшілік алдында 
презентациялау болып табылады. 
Зерттеліп жатқан мәселенің мәнін ашуға 
мүмкіндік береді. 

Тақырыптар жинағы 

Іскерлік және 

(немесе) рөлдік 

ойын 

Нақты проблемалық жағдайды ойындық 

модельдеу арқылы білім беру және 

кәсіптік бағдарланған міндеттерді шешу 

мақсатында оқытушы жетекшілігімен 

студенттер тобының бірлескен қызметі. 

Әдеттегі кәсіби мәселелерді талдау және 

шешу қабілеттерін бағалауға мүмкіндік 

береді 

Тақырып (проблема) 

түсінігі, рөлдері 

және әр ойыннан 

күтілетін нәтиже 

Кейс  Мәселені шешу үшін студентке нақты 

кәсіптік бағдарланған жағдайды түсінуге 

ұсынылған проблемалық тапсырма 

Кейс мәселесін 

шешуге арналған 

тапсырмалар 

Дөңгелек үстел, 

дискуссия,  

полемика, 

диспут 

Білім алушырға даулы мәселені, 

мәселелерді талқылауға қатысуға және 

олардың өз көзқарастарын дәлелдей алу 

қабілетін бағалауға мүмкіндік беретін 

бағалау құралдары 

Дөңгелек үстел 

тақырыбы, дискуссии, 

полемики, диспут, 

дебаттар  

 Портфолио  Білім алушының жеке оқу жетістіктерін 

көрсететін  мақсатты таңдап алынған  

жұмыстарының жиынтығы  

Портфолио 

құрылымы 
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 Жоба Оқу семестрінде (курста) орындалған 

өзіндік жеке жұмыстары. Бұл 

студенттердің алған білімдерін 

практикалық есептер мен мәселелерді 

шешу барысында дербес қолдана білуге, 

ақпараттық кеңістікте бағдарлауға және 

аналитикалық, зерттеу дағдыларын, 

практикалық және шығармашылық ойлау 

деңгейлерін бағалауға мүмкіндік береді. 

Топтық және (немесе) 

жеке жобалардың 

тақырыптары 

Жұмыс жасау 

дәптер 

 Оқушының өзіндік жұмысына арналған 

дидактикалық кешен, бұл оқу 

материалының игеру деңгейін бағалауға 

мүмкіндік береді 

Үлгі жұмыс дәптері 

Физикалық және 

виртуалды 

құрылғылармен 

зертханалық 

жұмыс 

Мұны жеке-жеке немесе студенттер тобы 

жасай алады. Зертханалық жұмыстағы 

тапсырмалар шығармашылық және 

топтық жұмыс элементтерін қамтуы керек. 

Жобалық тапсырма беріледі (зертханалық 

жұмыс барысын сипаттамай, осылай 

тұжырым жасаған дұрыс), орындайтын 

уақыт белгіленеді, оқытушы модератор 

рөлін атқарады, ол топтың ойы мен 

әрекетін дұрыс бағытта бағыттай алады. 

Практикалық есептерді шешу барысында 

студенттердің өз білімдерін өз бетінше 

құру дағдыларын және аналитикалық, 

зерттеу дағдыларын, сонымен қатар 

практикалық және шығармашылық ойлау 

қабілеттерін қалыптастыру деңгейін 

бағалауға мүмкіндік береді. Кәсіби жұмыс 

қабілеттілігін бағалауға мүмкіндік береді. 

Жеке немесе топтық 

тапсырмалар 

Әр түрлі 

деңгейлік 

тапсырмалар 

және міндеттері 

Тапсырмалар мен міндеттерді 

ажыратыңыз: 

а) нақты материал туралы білімді 

бағалауға және анықтауға мүмкіндік 

беретін репродуктивті деңгей (негізгі 

ұғымдар, алгоритмдер, фактілер) және 

арнайы терминдер мен ұғымдарды дұрыс 

қолдана білу, пәннің белгілі бір бөлімінде 

оқу нысандарын тану; б) нақты 

тұжырымдарды тұжырымдай отырып, 

себептік қатынастарды орната отырып, 

нақты және теориялық материалды 

синтездеу, талдау, жалпылау, бағалау 

және анықтауға мүмкіндік беретін 

реконструктивті деңгей; в) дағдыларды 

бағалауға және анықтауға, әр түрлі 

саладағы білімді біріктіруге, жұмыс 

қабілеттілігін бағалауға мүмкіндік беретін 

Көп деңгейлі 

тапсырмалар жинағы  
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өзіндік көзқарасын дәлелдейтін 

шығармашылық деңгей. 

Есептік-

графикалық 

жұмыс 

Алынған білімді модульде немесе 

тұтастай пән бойынша есептер мен 

тапсырмаларды шешу үшін алдын-ала 

белгіленген әдіске сәйкес қолдану 

дағдыларын тексеру құралы. 

Есептеу және 

графикалық 

жұмыстарды 

орындауға арналған 

тапсырмалар 

жиынтығы 

Реферат Студенттің өзіндік жұмысының өнімі, 

нақты ғылыми тақырыпты теориялық 

талдау нәтижелерінің жазбаша мазмұны, 

онда автор зерттеліп отырған мәселенің 

мәнін ашуға, түрлі көзқарастарға, 

сонымен қатар оған өзіндік көзқарастарға 

жол береді. 

Реферат 

тақырыптары 

Шығармашылық 

тапсырма 

Стандартты емес шешім қабылдауға және 
анықтауға, әртүрлі саладағы білімді 
біріктіруге, өз көзқарасын дәлелдейтін 
ішінара реттелген тапсырма. Мұны жеке-
жеке немесе студенттер тобы жасай алады. 
Еңбекке қабілеттілік бағаланады. 

Топтық және / немесе 

жеке шығармашылық 

тапсырмалардың 

тақырыптары 

Тренажерлер 

(виртуалды 

болуы мүмкін) 

Студенттің белгілі бір материалдық 

объектіні басқару дағдылары мен бақылау 

дағдылары үшін қолданылатын 

техникалық құрал 

Тренажерде жұмыс 

істеуге арналған 

тапсырмалар 

жиынтығы 

 

 


