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КІРІСПЕ 

 

Емтихан формасын таңдау 

 

Емтихан формасын таңдаудың негізгі критериі ОҚЫТУДЫҢ КҮТІЛЕТІН 

НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТЫ. 

 

Емтихан формасы күтілетін нәтижелерді бағалау міндетіне сәйкес болуы керек. 

Мысалы, аналитикалық ойлау дағдыларының қалыптасуын бағалау үшін тест қолайлы 

емес. Бұл жерде кейсті талдау  немесе болжам жазу қажет. 

 

Кесте 

МАҢЫЗДЫ – емтихан кесте бойынша өткізіледі.  

Студенттер мен оқытушылар емтихандар кестесі туралы алдын-ала хабардар болуы 

керек – бұған тікелей кафедра мен факультет басшылығы жауапты. 

 

Қашықтан өтетін емтихан форматтары: 

• синхронды; 

• бейсинхронды; 

• аралас.  

 

1. Синхронды формат – білім алушы нақты уақытта «осы жерде және қазір»  

режимінде емтихан тапсырады. 

Тест – тест тапсыруды прокторингтің автоматты жүйесі, проктор немесе оқытушы 

(прокторинг болмаған жағдайда) бақылайды. 

Ауызша емтихан – білім алушы емтихан кестесі бойынша оқытушымен немесе 

емтихан комиссиясының өкілдерімен вебинарларға арналған онлайн платформа арқылы 

байланысады (Moodle ҚОЖ, Microsoft Teams, BigBlueButton корпоративтік қосылыстары 

ұсынылған. Техникалық проблемалар болған жағдайда – ZOOM, Skype және басқалары). 

Комиссия сессия аяқталған күннен бастап 3 ай ішінде емтиханның бейнежазбасын және 

бейнежазбалардың сақталуын қамтамасыз етеді. 

Жазбаша емтихан – білім алушы емтихан кестесі бойынша емтиханды онлайн-

платформада (Oqylyq ҚОЖ немесе Univer АЖ) автоматты түрде құрылатын емтихан 

билетінің сұрақтарына жауап жолдарын толтыру арқылы тапсырады. Емтихан тапсыруды 

прокторингтің автоматты жүйесі немесе Проктор бақылайды. 

2. Бейсинхронды формат – студент тапсырманы нақты уақыт режимінде ЕМЕС, араға 

уақыт салып, емтихан өткізу мерзімінде (дедлайнмен) жұмысты тапсыру 

шартымен орындайды. Оқытушы немесе проктор студенттің жұмысын "осында 

және қазір" уақыт режимінде бақыламайды. Барлық жұмыстар білім алушылар 

оларды орындағаннан кейін тексеріледі. Жұмыстардың барлығы түпнұсқалыққа 

тексеріледі (басқа тұлғалардың мәтіндерінен заңсыз алып пайдаланудың – 

плагиаттың болмауы).  
Жоба, шығармашылық тапсырма, эссе. 

Оқытушы тапсырмаларды тұжырымдайды, емтиханның ережелері мен мерзімдерін 

анықтайды. Білім алушы тапсырманы университеттің ресми ақпараттық-білім беру жүйесі 

(Moodle ҚОЖ) арқылы алады, тапсырманы университеттің ресми ақпараттық – білім беру 

жүйесі (Moodle ҚОЖ) арқылы орындайды және тапсырманы тексеруге жібереді. 

Емтихан жұмыстарын электрондық пошта, мессенджерлер арқылы жіберуге 

тыйым салынады. 

3. Аралас формат – синхронды және бейсинхронды форматтардың синтезі. Аралас 

емтихандарда қолданылады. 



4  

Факультеттер тарапынан ОПҚ-ның емтихандарға арналған әдістемелік 

материалдарын бекіту  

 

• Univer АЖ-да – әдістемелік кеңес төрағалары мен кафедра меңгерушілері тарапынан 

бекітілетін дәстүрлі автоматты жүйе; 

Moodle ҚОЖ-да – әдістемелік кеңес төрағалары емтихан тапсырмаларын, материалдарды 

әрбір факультет үшін ЖББТИ жеке берген есептік жазбамен жүйеге тіркеле отырып 

тексереді. 

 Содан кейін оқу жұмысы жөніндегі проректордың атына ОПҚ-ның әдістемелік 

материалдарын: тест жинақтарын, эссе, жобалар, кейс-тапсырмаларын бекіту туралы 

ұсыныс (Moodle ҚОЖ-да емес, WORD құжатының дәстүрлі форматында рәсімделеді) 

береді.   

            Ұсыныс факультеттердің ОӘТЖ жөніндегі декан орынбасарларына электрондық 

пошта арқылы жіберіледі. 

Емтиханның ұзақтығы – формасына байланысты 60 минуттан бірнеше аптаға 

дейін. 

 

Аттестаттау тізімдемесіне балл қою уақыты бойынша шектеу: 

• тестілеуді қоса алғанда күрделі емес формалар үшін 72 сағатқа дейін; 

• ең күрделі формалар үшін соның ішінде топтық жобалар және т.б. 96 сағатқа дейін; 

Онлайн прокторинг нәтижелерін есепке алу үшін балл қою кешіктірілуі мүмкін. 

 

Аттестаттау тізімдемесіне балл қою уақыты бойынша шектеу: 

• тестілеуді қоса алғанда күрделі емес формалар үшін 72 сағатқа дейін; 

• ең күрделі формалар үшін соның ішінде топтық жобалар және т.б. 96 сағатқа дейін; 

Онлайн прокторинг нәтижелерін есепке алу үшін балл қою кешіктірілуі мүмкін. 

 

Орта жастан асқан (60 жастан жоғары) ОПҚ-ға техникалық көмек  

Егер орта жастан асқан  емтихан алушыға емтиханға дайындалу мен оны өткізуде 

техникалық көмек қажет болса, факультеттер ассистенттерді тағайындай алады. Мұндай 

жағдайда ассистент емтихан комиссиясының құрамына енгізіледі. 
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2020-2021 оқу жылының күзгі семестрі сессиясы кезінде қорытынды 

бақылауды (емтихан) өткізу формаларының сипаттамасы 

 
Магистратура мен докторантура білім алушыларына қорытынды бақылау ерекше өкімдерге дейін, санитарлық-

эпидемиологиялық жағдайға байланысты семестр бойы аудиторияда дәстүрлі оқытылған пәндер бойынша ішінара 

дәстүрлі форматта жүргізілетін болады. 

Шектеу шаралары енгізілген жағдайда, сондай-ақ факультеттер қашықтан бақылау режимінде қорытынды бақылауды 

жүргізу қажеттігі туралы өтініш білдірген кезде емтихандардың қашықтан өткізілетін формалары қолданылады. 
Қорытынды бақылау 

(емтихан) өткізудің 

формасы *. 

Қолданылатын 

платформа 

Кімдерге 

ұсынылады 

Прокторингтің, 

бейнежазбаның, 

плагиатқа тексерудің 

болуы 

Билеттерді/сұрақ

тарды автоматты 

түрде 

қалыптастыру 

мүмкіндігі 

Жұмысты тексеру 

қалай жүзеге 

асырылады 

Емтихандардың 

барлық түрлері 

бойынша емтихан 

тапсырмаларын 

кафедра меңгерушісі 

және факультеттің 

әдістемелік кеңесінің 

төрағасы сессия 

басталғанға дейін бір ай 

бұрын бекітеді.. 

ДӘСТҮРЛІ 

ЖАЗБАША 

редактрлеу 

терезесінде 

пернетақта арқылы 

мәтінді теру. 

Қағазға қолмен 

жазылған жауап 

формасы 

ҚАРАСТЫРЫЛМАҒ

АН. 

 

Білімді қолдану үшін 

сұрақтар саны 10-30: 

студенттердің санына, 

кредиттерге, білім 

берудің кез келген 

деңгейіне қарамастан 

Oqylyq ҚОЖ 

сыртқы ресурсы 

 

 

 

Univer АЖ 

Бакалавриат, 

магистратура, 

докторантурад

ағы білім 

алушылар 

үшін. 

 

Күрделі 

есептеулерді, 

формулаларды 

және т. б. 

жазуды қажет 

етпейтін 

емтихандар 

және 

әлеуметтік-

гуманитарлық 

бағыттар.  

Oqylyq ҚОЖ-дағы 

Прокторинг 

  – ия. 

 

Oqylyq ҚОЖ-да 

плагиатқа тексеру – ия. 

 

Univer  АЖ-да  

прокторинг  – жоқ. 

 

Univer  АЖ-да  

плагиатқа тексеру – ия. 

Билеттер 

автоматты түрде 

қалыптастыры-

лады 
 

1. Пән оқытушысы 

Оqylyq/Univer 

жүйесінде 

орындалған емтихан 

жұмыстарын алады. 

 

2. Жұмысты Oqylyq/ 

Univer жүйесінде 

бағалайды. 

 

3. Баллдарды  Univer 

жүйесінің 

тізімдемесіне 

көшіреді. 

ЖАЗБАША: 

– жоба 

– кейс, 

– эссе, 

– шығармашылық 

тапсырма. 

Moodle ҚОЖ Бакалавриат, 

магистратура, 

докторантурад

ағы білім 

алушылар 

үшін. 

 

Жаратылыстан

у-ғылыми 

бағыт, 

техникалық, 

шығармашылы

қ 

мамандықтары 

және т.б. 

Прокторинг – жоқ. 

 

Топтық орындау 

кезінде жоба бойынша 

жұмыстың 

бейнежазбасы міндетті 

болып табылады. 

 

Топтық талқылаулардың 

бейнелерін (2 

талқылаудан кем емес) 

БКБ (бейнеконф.байл.) 

ұйымдастырушы - 

студент қана  

жүктеу қажет. 

 

Жеке жұмыс кезінде 

бейнежазба – қажет 

емес. 

 

Топтық және жеке 

жұмыс кезінде 

студенттердің 

жұмыстарында 

плагиаттың болуын 

тексеру міндетті. 2 

сервисті пайдалана 

отырып, плагиаттың 

болуына жұмысты 

автоматты түрде тексеру 

Жоқ 1. Пән оқытушысы 

MOODLE ҚОЖ-да 

дайын 

файлдарды/жауаптард

ы алады. 

2. Жұмысты 

бағалайды, 

плагиаттың бар-жоғын 

тексереді. 

3. Топтық жұмыс 

жағдайында топтың 

бейнежазбаларын 

тексереді. 

4. Moodle ҚОЖ-ға 

баллдарды қояды. 

5.  Баллдарды  Univer 

жүйесінің 

тізімдемесіне көшіреді 
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қарастырылған: 

Антиплагиат 

(міндетті) және 

StrikePlagiarism  

(қажет болған жағдайда).  

1 жұмысты ОПҚ  

тарапынан 1 рет 

тексеру. 

 

Плагиатқа қарсы жүйені 

пайдалану кезінде ОПҚ 

студентке жұмысты 

тексеруге – 1 мүмкіндік 

бере алады (оқытушы 

жүйеде орнатады)  

ТЕСТІЛЕУ 

 

Түрі – бірнеше 

таңдау. 

 

300 сұрақ – өзекті 

ОЖСБ пәндері. 

Өзгертілмейді. 

 

Егер ескі ОЖСБ 

пәндері болса 

немесе басқа 

пәндер үшін: 

 

 

Пән кредиттерін 

есепке алмағанда 

150-200 сұрақ. 1 және 

одан да көп дұрыс 

жауаптардың болуы 

ОПҚ таңдауына 

қалдырылады.  

Univer АЖ  

Емтихандағы 

тест 

сұрақтарының 

саны – 40 сұрақ 

кез келген тест 

жиынтығындағы 

сұрақтардың 

саны бойынша. 

 

1 мүмкіндік 

 

Тестілеуге 

берілген уақыт 

90 минут. 

Бакалавриат 

білім 

алушылары 

үшін. 

 

Univer АЖ-да 

магистратура 

мен 

докторантура 

деңгейінде 

тестілеуге 

тыйым 

салынады. 

 

Білім 

алушылардың 

үлкен ағымдары, 

сондай-ақ 1 курс 

студенттері 

үшін. 

 

Егер ОПҚ-да 

дайын тесттер 

болса, онда кез-

келген деңгей 

үшін. 

Прокторинг – ия. 

 

 

Билеттер 

автоматты түрде 

қалыптастыры-

лады 
 

Жүйе дұрыс 

жауаптардың кілттері 

бойынша автоматты 

түрде тексереді. 

ТЕСТІЛЕУ 

Сұрақтардың 

кемінде 4 түрі 

1 тест жинағында тең 

арақатынаста 

(түрлері: бірнеше 

таңдау, дұрыс/дұрыс 

емес, сәйкестікке, 

қысқа жауаптар, 

сандық енгізу, 

есептелетін, 

кірістірілген 

жауаптар, эссе және т. 

б.) 

 
25-100 сұрақ 

1 кред. = 25 сұрақ. 

2,3 кред. = 50 сұрақ. 

4,5 кред. = 75 сұрақ. 

6,7,8кред. = 100 

сұрақ.  

Тест сұрақтары 

минимумының жалпы 

шектері келтірілген. 

Әр факультет өз 

бетінше анықтайды. 

ЖББТИ қажет болған 

жағдайда кеңес береді. 

Moodle ҚОЖ 

 

Емтихан 

кезіндегі тест 

сұрақтарының 

саны – 25 

сұрақ 

кез келген тест 

жиынтығындағ

ы сұрақтардың 

саны бойынша. 

 

 

1 мүмкіндік 

 

Тестілеуге 

берілетін 

уақыт  – 

60 минут. 

Бакалавриат, 

магистратура, 

докторантурад

ағы білім 

алушылар 

үшін. 

 

 

 

 

50 адамға 

дейінгі шағын 

ағындар үшін. 

Прокторинг – ия 

 

немесе,  

 

прокторинг болмаған 

жағдайды 

бейнежазба 20 студентке 

дейінгі топтар үшін қоса 

жасалады. Бейнежазба 

үшін жауапкершілік – 

оқытушыға жүктеледі. 

Жазба МІНДЕТТІ 

болып табылады. 

Сессия аяқталғаннан 

кейін 3 ай ішінде 

бейнежазба және оның 

сақталуы үшін 

жауапкершілік оқытушы 

мен кафедраға 

жүктеледі. 

Билеттер 

автоматты түрде 

қалыптастыры-

лады. 
 

Жүйе «Эссе» тест 

түрінен басқасын 

дұрыс жауаптардың 

кілттері бойынша 

автоматты түрде 

тексереді. 

 

 «Эссе» түріндегі 

тестті оқытушы өзі 

тексереді.  
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АУЫЗША 

 

Білімді қолдану 

үшін сұрақтар саны 

10-30, студенттердің 

санына қарамастан 

(білім берудің кез 

келген деңгейі үшін 

кредит көлеміне 

қарамастан).  

Бір сұрақта ОН 

біріктірілуі мүмкін.  

Мicrosoft Teams 

 

немесе 

 

Moodle  ҚОЖ-да 

BigBlueButton  
 

Бакалавриат, 

магистратура, 

докторантурад

ағы білім 

алушылар 

үшін. 

 

10 адамға 

дейінгі шағын 

топтар. 
 

Прокторинг – жоқ 

 

Бейнежазба – ия 

 

Сессия аяқталғаннан 

кейін 3 ай ішінде 

бейнежазба және оның 

сақталуы үшін 

жауапкершілік – 

емтихан комиссиясында. 

Билеттер 

автоматты түрде 

қалыптастыры-

лады. 
 

Магистратура, 

докторантура білім 

алушылары үшін 

(пәнді жүргізетін 

ОПҚ қабылдайды). 

 

Бакалавриат 

студенттері үшін 

(емтихан 

комиссиясы 

қабылдайды, кемінде 

2 адам). 

 

Қажет болған 

жағдайда 

оқытушының өзі 

комиссия құрамына 

енгізілуі және емтихан 

алушылардың бірі 

болуы мүмкін. 

 

MOODLE ҚОЖ-да 

Bigbluebutton 

платформасын 

таңдаған жағдайда 

ЖББТИ-ге емтихан 

комиссиясының 

мүшелерін курсқа 

қосу бойынша 

факультеттен ұсыныс 

беріледі. 

 

Аттестация 

жүргізіледі. 

 

Хаттама қажет емес. 

№1 аралас 

емтихан:  

ауызша қорғалатын 

жазбаша жоба 

Жазбаша бөлігі –  

Moodle ҚОЖ-да 

 
Ауызша бөлігі  – 

Мicrosoft Teams, 

немесе Moodle 
ҚОЖ-дағы 

BigBlueButton  

Факультеттердің 

шешімі бойынша 

барлық 
деңгейлер үшін 

ОПҚ жүктемесі 

мен сақталатын 
бейнежазбалард

ың көлемін 

ескере отырып 

Прокторинг – жоқ 

 

Топтық және жеке жұмыс 
кезінде студенттердің 

жұмыстарында плагиаттың 

болуын тексеру міндетті. 2 
сервистің көмегімен 

жұмысты автоматты түрде 

тексеру қарастырылған: 
Антиплагиат (міндетті) 

немесе StrikePlagiarism 
(қажет болған жағдайда). 1 

жұмысты  ОПҚ 1 рет 

тексереді.   

 

Ауызша жұмыстың 

бейнежазбасы – ия. 

 

Бейне жазба үшін емтихан 
комиссиясы жауапты. 

Жоқ 1. Пән оқытушысы 

MOODLE ҚОЖ-

да дайын 

файлдарды/жауа

птарды алады. 

2. Жұмысты 

бағалайды, 

плагиаттың бар-жоғын 

тексереді. 

3. Топтық жұмыс 

жағдайында топтың 

бейнежазбаларын 

тексереді. 

4. Ауызша қорғауды 

пән оқытушысы 

емтихандар кестесіне 

сәйкес қабылдайды. 

 Баллдарды  Univer 

жүйесінің 

тізімдемесіне 

көшіреді. 
5. Қажет болған жағдайда 

емтихан комиссиясы 

құрылуы мүмкін. 
Хаттама қажет емес. 

№2 АРАЛАС 

ЕМТИХАН: 

 

Miro интерактивті 

тақталарын қолдану 

арқылы жоба жұмысы  
 

Жобалық есепті жеке 
немесе топта 

бейсинхронды шешу; 

Жазбаша бөлім – 

қорытынды есеп -  
Moodle ҚОЖ. 

 

Визуализация  – 
Miro ортасында.  

 

Ауызша бөлігі – 
Мicrosoft Teams 

немесе 

Факультеттердің 

шешімі бойынша 
барлық 

деңгейлер үшін 

ОПҚ жүктемесі 
мен сақталатын 

бейнежазбалард

ың көлемін 
ескере отырып. 

Прокторинг – жоқ 

 

Топтық және жеке жұмыс 

кезінде студенттердің 

жұмыстарында плагиаттың 
болуын тексеру міндетті. 2 

сервистің көмегімен 

жұмысты автоматты түрде 
тексеру қарастырылған: 

Антиплагиат (міндетті) 

Жоқ 1. Пән оқытушысы 

MOODLE ҚОЖ-

да дайын 

файлдарды/жауа

птарды алады. 

2. Жұмысты 

бағалайды, 

плагиаттың бар-жоғын 

тексереді. 
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қорытынды есепті 

жүктеу және miro 

интерактивті 

тақталарында блок-

схемалар немесе 

презентациялар түрінде 
қол жеткізілген 

нәтижелерді көрсете 

отырып, жобаны ауызша 
синхронды (онлайн) 

қорғау. 

Moodle  ҚОЖ-дағы 

BigBlueButton  

немесе StrikePlagiarism 

(қажет болған жағдайда). 1 

жұмысты  ОПҚ 1 рет 

тексереді.  

Плагиатқа қарсы жүйені 

пайдалану кезінде ОПҚ 
студенттің жұмысын 

тексеруге мүмкіндік береді 

- 1 мүмкіндік. 

3. Топтық жұмыс 

жағдайында топтың 

бейнежазбаларын 

тексереді. 

4. Ауызша қорғауды 

пән оқытушысы 

емтихандар кестесіне 

сәйкес қабылдайды. 

 Баллдарды  Univer 

жүйесінің 

тізімдемесіне 

көшіреді. 
5. Қажет болған жағдайда 

емтихан комиссиясы 

құрылуы мүмкін. 
Хаттама қажет емес. 

Альтернативті 

емтихан – ЖАОК 

сертификаттарын 

қайта есептеу  

     (Coursera, Stepik, 

edX және т.б.) 
"+ЖАОК", "ЖАОК+" 

модельдері бойынша 

ықпалдастырылған 

ЖАОК пәндері 

бойынша бітіртуші 

кафедраның шешімі 

негізінде ЖАОК - та 

білім алушылар қол 

жеткізетін күтілетін 

оқыту нәтижелері мен 

пән бойынша 

күтілетін оқу 

нәтижелерінің 

сәйкестігіне 

байланысты 

(факультеттің Ғылыми 

кеңесі бекіткен 

ЖАОК-тың пәнге 

кірігу база-картасы).  
 

ЖАОК 

курстарының 
платформасы: 

Coursera, Stepik, 

edX, Udacity және 

т.б. 

Бакалавриат, 

магистратура, 
докторантура 

білім алушылары 

үшін 

ықпалдастырылғ

ан ЖАОК 

пәндері бойынша 
"+ЖАОК", 

"ЖАОК+" 

модельдері 
бойынша  

 

өз бетінше 
ЖАОК-ты 

аяқтаған 

бакалавриат, 
магистратура, 

докторантура 

білім алушылары 
үшін пән 

бойынша және 

ЖАОК күтілетін 
оқу нәтижелері 

сәйкес келген 

жағдайда 
(бітіртуші 

кафедра 

қарастырады). 
 

Емтиханның бұл 

түрін пән 
бойынша барлық 

білім алушылар 
немесе топтың 

жеке студенттері 

таңдай алады. 

Меңгерілетін ЖАОК 

талаптары бойынша 

Меңгерілетін 

ЖАОК талаптары 
бойынша 

1.Альтернативті 

емтиханды таңдаған 
студенттердің 

өтініштері негізінде 

сертификаттарға 

сілтемелер, ЖАОК 

курсы бойынша 

студенттердің бағалар 
кестесі және бітіруші 

кафедраның қайта 

тапсыру мүмкіндігі 
және студенттің 

ұсынылған қорытынды 

балы туралы шешімі 
қоса берілген жиынтық 

тізім жасалады.  

 
 

2. Оқытушы 

сертификаттарға 
сілтемелері бар 

студенттердің 

жиынтық тізімдерін 
растау үшін ЖББТИ-ға 

ұсынуға міндетті. 

 

3. ЖББТИ тарапынан 
расталған жиынтық 

тізімдер факультеттің 

Ғылыми кеңесінің 
отырысында 

қарастырылады және әр 

студент үшін 
кредиттерді 

қабылдау/қабылдамау 

және қайта есептеу 
туралы шешім 

қабылданады. 

 

3. Факультет 

Ғылыми кеңесінің 

шешімі негізінде 
пән оқытушысы 

бекітілген балдарды 

Univer АЖ-ның 
аттестаттау 

тізімдемесіне қояды. 
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1. ЖАЗБАША ЕМТИХАН: 

ДӘСТҮРЛІ – СҰРАҚТАРҒА ЖАУАП. 

Oqylyq ҚОЖ сыртқы ресурсында өткізіледі. Емтихан форматы – синхронды. 

 

Студенттің жазбаша емтихан тапсыру процесі студенттің емтихан билетін автоматты 

түрде қалыптастыруды қамтиды, студент оған жүйеге мәтінді тікелей енгізу арқылы 

жазбаша жауап беруі қажет. 

 

ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ РЕГЛАМЕНТІ 

МАҢЫЗДЫ – емтихан студенттер мен оқытушыларға алдын-ала белгілі кесте бойынша 

өткізіледі.  

  

ОҚЫТУШЫ 

 

1. Сұрақтар тізімін жүктеу: 

1.1 Оқытушы Univer-ге сұрақтарды жүктейді.  

1.2 Сіздің cұраулығыңыз бекітілгеннен кейін сіз сұрақтар базасын app.oqylyq.kz сайтындағы 

Оqylyq бағдарламасына тікелей көшіресіз (4.3-тармақты қараңыз) немесе сұраулықты 

Оqylyq-қа түсіру үшін АТИжИДИ -ге өтінім жазасыз; 

2. Окулык жүйесіне кіру. 

a.  Оқытушы Univer жүйесінің сілтемелер панеліндегі сәйкес батырманы (Oqylyq) басу 

арқылы немесе https://app.oqylyq.kz мекенжайын браузерге енгізу арқылы Окулык 

жүйесіне өтеді. 

b. Оқытушы Office 365 үшін логин мен құпиясөз арқылы Oqylyq жүйесіне кіреді 

(Univer жүйесінің жеке профилін қойындыда көрсетуге болады). 

3. Топтарды тексеру. «Менің топтарым» мәзірінде оқытушы оның барлық білім алушылары 

топтарының Univer АЖ-дан түсірілгенін тексереді. 

4. Емтиханды құру. 

4.1 Негізгі мәзірден «Емтихандар» қосымша бетін таңдайсыз. 

4.2 Ашылған қосымша беттен «Жаңа емтиханды» басасыз. 

4.3 Егер сұрақтарды енгізуді АТИжИДИ жүзеге асырса, онда сұраулық базасында 

пән бойынша сұраулық көрінетін болады.  

     4.3.1 Oqylyq жүйесінде сұрақтарды құру үшін «Емтиханға арналған сұраулық» 

мәзіріне кіру қажет.  

     4.3.2 «Жаңа сұраулықты» таңдау қажет.  

     4.3.3 Сұраулыққа атау беру қажет. 

     4.3.4 Сұрақ блоктарын толтыру қажет және әр блок үшін максималды баллды 

көрсету керек (барлығы 100 балл болуы керек). 

     4.3.5 Егер сөз 2 сұрақтан тұратын емтихан өткізетін болсаңыз, онда екі блокты 

толтырасыз (1 және 2), егер 3 сұрақ болса болса, барлық үш блокты толтырасыз (1, 2, 3). 

4.3.6 Сұрақтарды ауыстыру мына командалардың көмегімен жүзеге асырылады: 
Ctrl+C  –  «көшіру» командасы үшін; 

Ctrl+V – «қою» командасы үшін. 
4.4 Қажетті сұраулық пен топты таңдаңыз.  

 4.5. Емтихан баптаулары терезесінде келесі параметрлерді көрсетіңіз:  

1) орындау уақыты – 120 мин 

2) кестеге сәйкес емтиханның басталу күні мен уақыты. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Жаратылыстану-ғылыми бағыттағы факультеттер мен ЭжЖБМ 

үшін емтихан ұзақтығының ұлғаю себептерін негіздей отырып (формулаларды күрделі 

енгізу және т.б.), оқу жұмысы жөніндегі проректордың атына жасалған ұсыныс бойынша 

емтиханның ұзақтығы 1 сағатқа артуы мүмкін. 

https://app.oqylyq.kz/
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5. Сақтау түймесін басыңыз. Емтихан жоспарланды.        

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Студент емтиханды тек сіз көрсеткен уақытта бастай алады. Сол 

уақытқа дейін емтихан белсенді болмайды. 

 

СТУДЕНТ 

1. Браузерде  ( Google Chrome ұсынылады) https://univer.kaznu.kz/  бетін ашыңыз.  

2. Логин мен құпиясөз арқылы Univer жүйесіне кіріңіз. 

3. «Бакалавр»/ «Магистр» бөлімінде Office 365 логині – бұл сіздің Оқулык жүйесіне кіруге 

арналған логиніңіз. 

4. Univer жүйесінің «Студенттік сауалнама» бөлімін ашыңыз – ID бұл сіздің Оқулык жүйесіне 

кіруге арналған құпия сөзіңіз. 

5. Логин мен құпиясөзді анықтағаннан  кейін Univer жүйесінің сілтемелер тақтасындағы 

Oqylyq түймесін басыңыз немесе жаңа бетте https://app.oqylyq.kz теріңіз.  

6. Алынған логин мен құпиясөзді пайдаланып, «Оқулык» жүйесіне кіріңіз. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Бағдарламамен мобильді құрылғыдан немесе компьютерден жұмыс 

істеуге болады.  

 

МИКРОФОН МЕН КАМЕРАҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗБЕСТЕН ЕМТИХАННАН ӨТУ 

МҮМКІН ЕМЕС. 

 

7. Көрсетілген тізімде емтиханды бастау үшін оның атын тінтуірдің сол жақ батырмасымен 

екі рет басыңыз. 

8. Камера мен микрофонға, сондай-ақ экран жазбасына қол жеткізіңіз. Экрандағы 

нұсқауларды орындағаннан кейін сәйкестендіруден өтіңіз (басыңызды жақындатыңыз, 

солға, содан кейін оңға бұрыңыз). 

9. Сәйкестендіруден өткеннен кейін емтихан сипаттамасымен танысу қажет. Сипаттамада 

емтиханның ұзақтығы және рұқсат етілген материалдар көрсетілген.  

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Егер сипаттамада қосымша материалдар көрсетілмесе, 

емтиханда «Оқулык» редакторында жұмыс істеу үшін тек пернетақта мен тінтуірді 

пайдалануға болады. Басқа қойындыларды ашуға, басқа бағдарламаларды іске қосуға, 

телефонды, басқа құрылғылар мен заттарды, соның ішінде сөздіктерді, калькуляторларды, 

электронды кітаптарды және т.б. пайдалануға тыйым салынады. 

Егер білім алушылар тарапынан рұқсат етілмеген материалдарды пайдалану немесе 

өзге де нұсқауларды алу анықталса немесе студенттің жұмысында оны тану белгілері 

(студенттің аты-жөні, арнайы символдар мен белгілер) қалдырылса, емтиханның нәтижесі 

жойылуы мүмкін. 

 

10. «Бастау» түймесін басқаннан кейін сіз емтиханнан өтуге кірісе аласыз.  

• Жауап пернетақтадан бағдарлама редакторына мәтін енгізу арқылы жасалады.  

• Сіз сұрақтарға кез-келген ретпен жауап бере аласыз. 

• Жауапты жіберу үшін әр сұрақ үшін «Жіберу» түймесін басу керек. 

• Сіз емтихан барысында жіберілген жауаптарға өзгерістер енгізе аласыз. 

11. Емтиханды аяқтау үшін «Аяқтау» түймесін басыңыз. Емтихан уақыты аяқталғаннан кейін 

немесе «Аяқтау» түймесін басқаннан кейін жауаптарды өңдеу мүмкін емес. 

 

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР 

1. Терілген мәтінді сақтау үшін «Жіберу» түймесін жиі басу ұсынылады. 

2. Егер сізде интернетте проблемалар туындаса, сіз бағдарламаға қайта кіріп, емтиханды 

жалғастыра аласыз. Бұл жағдайда қосымша уақыт берілмейді. Техникалық себептер 

https://univer.kaznu.kz/
https://app.oqylyq.kz/
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бойынша емтиханға қатыспаудың ең ұзақ уақыты 20 минутты құрайды. Егер одан асып 

кетсе, жағдайға байланысты жұмыстың күшін жою немесе емтиханды басқа күнге 

ауыстыру туралы шешім қабылданады. 

3. Егер емтихан уақыты аяқталып, жауабыңызды жіберуге уақыт жетпей қалған жағдайда 

бос жауап жіберіледі. 

4. Емтиханға сіздің құрылғыңызда болмағаныңыз немесе экраннан бір жаққа қарағаныңыз 

жазылады. Сондықтан мұндай әрекеттердің төтенше қажеттілігі туындаған кезде сіз себебін 

дауысыңызды қатты шығарып және анық айтуыңыз керек. Бұзушылықты тіркеу туралы 

шешімді бейнежазба бойынша тексеруші қабылдайтын болады.  

 
ОҚЫТУШЫ 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Оқытушы емтиханды жоспарлағаннан кейін ол емтиханның аяқталуын 

күтеді. 

Сізге студенттердің жұмысын бейне арқылы немесе басқаша түрде бақылаудың қажеті жоқ. 

Емтихан автоматты түрде аяқталады. 

 

1. Емтиханды тексеру үшін «Емтихандар» бетінде аяқталған емтиханды таңдаңыз. 

2. Студенттердің тіркелген бұзушылықтары туралы журналды қараңыз. 

3. Студенттер тізімінен студентті таңдаңыз. Студенттердің барлық аты-жөні шифрланған түрде 

болады. 

4. Нәтижелер бетінде тексеру үшін сұрақты таңдаңыз. 

5. Жауапты оқып, «жауапты бағалау» түймесін басу арқылы бағалаңыз. 

6. Барлық жұмыстарды тексергеннен кейін декодтау жүргізіліп, жиынтық тізімдеме пайда болады.  

7. Тізімдемедегі балдарды қолмен Универдегі тізімдемеге аударыңыз. 
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2. ЖАЗБАША ЕМТИХАН 

ДӘСТҮРЛІ – СҰРАҚТАРҒА ЖАУАП.  

Univer АЖ-да өткізіледі. Емтихан форматы – синхронды. 

 

Студенттің жазбаша емтихан тапсыру процесі студенттің емтихан билетін 

автоматты түрде қалыптастыруды қамтиды, оған жүйеге мәтінді тікелей енгізу арқылы 

жазбаша жауап беруі қажет. 

 

ОҚЫТУШЫ 

Оқытушы Univer АЖ (univer.kaznu.kz) сұрақтар тізіміне әзірленген емтихан сұрақтарын 

жүктейді. 

 

ДЕКАННЫҢ ОӘТЖ ЖӨНІНДЕГІ ОРЫНБАСАРЫ 

Деканның ОӘТЖ жөніндегі орынбасары өзінің парақшасында белгілі бір пәндік 

топтарға емтихан билеттерін генерациялайды. Генерациялау кезінде топ студенттерінің 

бүкіл тізімін көрсетуге немесе студенттерді іріктеп көрсетуге болады (қайта тапсыру үшін). 

• Генерация кезінде билеттер саны таңдалған студенттер санынан көп болуы керек. 

• Генерация емтихан кестесінде көрсетілген пән бойынша топ шеңберінде өтуі тиіс. 

• Генерация емтихан күні мен уақыты басталғанға дейін ғана мүмкін болады. Қайта 

тапсыратын студенттер үшін қайта генерация жағдайында емтихан кестесіндегі 

топтың күні мен уақытын қайта өзгерту қажет. 

 

ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ РЕГЛАМЕНТІ 

МАҢЫЗДЫ – емтихан студенттер мен оқытушыларға алдын-ала белгілі кесте бойынша 

өткізіледі. Бұған кафедралар мен факультеттер жауапты. 

 

СТУДЕНТ 

1. Алдымен компьютерлік құрылғыдағы (моноблок, ноутбук, планшет) интернет байланысын 

тексеру керек. Құрылғы емтиханның барлық уақытында зарядтаумен қамтамасыз етілуі 

керек. 

2. Univer.kaznu.kz  веб-порталын кез келген браузер арқылы ашуға болады,  Google Chrome 

браузері арқылы ашу ұсынылады. 

3. Өз есептік жазбаңызбен кіруіңіз қажет. Егер студент өзінің логині мен паролін есіне түсіре 

алмаса, емтихан басталғанға дейін өзінің куратор-эдвайзеріне хабарласуы тиіс. 

4. Оқу сатысына байланысты бакалавр, Магистрант немесе Phd докторы қосымша бетіне өтіңіз. Содан 

кейін Емтихандар кестесі функционалын белсендіріңіз. 

 
 

5. Емтихан уақыты келген пәндер үшін Жазбаша емтихан тапсыру командасы пайда 

болады (қызыл түспен белгіленген). Бұл студенттің сілтеме бойынша өтіп, емтихан 



13  

сұрақтарына жауап бере алатындығын білдіреді. 

 Жазбаша емтихан тапсыру функциясы 

Студент өзінің емтихан кестесін қарау бетінде «Емтиханды бастау» функциясын 

қолдануы керек. 

• Жазбаша емтихан тапсыру функциясы емтихан уақыты басталғаннан кейін ғана 

белсенді болады. 

• Жазбаша емтихан тапсыру функциясы студентке емтихан кезінде қол жетімді. 

Емтиханға белгіленген уақыт барлық факультеттер мен мамандықтар үшін бірдей. 

• Жазбаша емтихан тапсыру функциясы тек ашылмаған қорытынды тізімдемесі бар 

студенттер үшін белсенді (емтихан, қайта тапсыру, Incomplete). 

• Жазбаша емтихан тапсыру функциясы емтихан тапсыруға бөлінген уақыт өткеннен 

кейін жабылады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Univer АЖ-да cтудент файлдарды жүктей алмайды. Ол өз жауабын 

жауап өрісіне компьютердің пернетақтасы арқылы онлайн режимінде енгізуге міндетті. 

 

6. Сілтеме бойынша Жазбаша емтихан тапсыруға көшкеннен кейін терезе ашылады, онда 

студент емтихан билетінің сұрақтарын көреді. Емтиханның ұзақтығы дәл 2 сағатты 

құрайды.  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Жаратылыстану-ғылыми бағыттағы факультеттер мен ЭжБЖМ 

үшін емтихан ұзақтығының ұлғаю себептерін негіздей отырып (формулаларды күрделі 

енгізу және т.б.), оқу жұмысы жөніндегі проректордың атына жазылған ұсыныс бойынша 

емтиханның ұзақтығы 1 сағатқа артуы мүмкін. 

7. Уақыт аяқталғаннан кейін жүйе жазбаша жауаптарды қабылдамайды. Сондықтан 

басылған жауаптарды уақыт аяқталғанға дейін мезгіл-мезгіл сақтау ұсынылады. Бетте 

таймер көрсетілген, ол арқылы студент уақытын бақылай алады. Егер емтихан кезінде 

студенттер интернет байланысын жоғалтса немесе студент парақты кездейсоқ жауып 

тастаса, онда ол 2-ден 7-ге дейінгі қадамдарды қайталай отырып, қайта қосылуы немесе 

қайта кіруі керек. Емтихан уақытында студент жүйеге оралып, билеттің сұрақтарына 

жауап беруді жалғастыра алады. 

 
• Студентке ыңғайлы болу үшін жүйе әр 10 минут сайын жұмысты (мәтінді) автоматты 

түрде сақтайды. 

• Билет сұрақтарына жауап беру бетінде «Сақтау» түймесі бар, студент жазбаша 
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емтиханды аяқтауды шешкен кезде оны баса алады. 

• Жауап сақталғаннан кейін файл автоматты түрде түпнұсқалыққа  тексеріледі. 

ЕМТИХАН АЛУШЫ/ДӘРІСКЕР 

1. Емтихан алушы өзінің «оқытушы» бетінде аттестаттау сілтемесі бойынша өтеді – 

тізімдемені таңдау (емтихан, қайта тапсыру, Incomplete) – тізімдемені ашу – пән бойынша 

жазбаша жұмысты тексеру. 

 
 

 

2. Бұл тізімге енгізілген және пән бойынша жазбаша емтиханды аяқтаған студенттердің 

тізімін ашады. Оқытушы әр студенттің емтихан билетінің сұрақтарын көре алады.   

3. Студенттің сұрақтарға мәтіндік жауабымен танысу үшін Толығырақ сілтемесін пайдалану 

қажет.  

 
 

4. Жүйеде түпнұсқалыққа жауаптарды тексеру мүмкіндігі қарастырылған. Егер ЖОО-мен 

antiplagiat.ru-мен байланыс орнатылса, тексеру автоматты түрде қосылады. Толық есепті 

көру үшін Плагиатқа қарсы толық есеп өрісіндегі Көру сілтемесіне өтіңіз.  

 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Студенттердің жазбаша жұмысында плагиаттың болуы туралы 

есепті талдау міндетті болып табылады. 

 

5. Оқытушы студенттің жауабын тексереді және жұмыстың өзіндік деңгейін ескере отырып, 

тиісті балл қою туралы шешім қабылдайды. 
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6.  Студенттің жұмысын тексергеннен кейін балл қоятын жерге балл қойып, оны  түймесін  

пайдаланып сақтауға болады. 

 
 

Мәртебе өрісі студенттің емтихан тапсыру жағдайын көрсетеді (аяқталған, басталмаған, 

аяқталмаған).  

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Емтихан аяқталғанға дейін студенттердің жұмысын бағалауды 

бастау мүмкін емес! 

Қойылған бағалар тізімдемеге автоматты түрде көшірілмейді. 

Оқытушы қойылған баллдарды тізімдемеге қолмен аударады. 

7. Студенттердің жауаптарын тексеру және бағаларды қою аяқталғаннан кейін емтихан 

нәтижелерінің формасын Қашықтан оқыту курстары – Пәнді ашу – Емтихан 

нәтижелерін басып шығару сілтемесін басу арқылы басып шығаруға болады.  

(Басып шығару – университет қызметтерінің өтініші бойынша немесе оқытушыға 

баллдарды бөлімге ауыстыру ыңғайлы болуы үшін жасалады. Егер қажет болмаса, басып 

шығарудың қажеті жоқ). 
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3. ЖАЗБАША ЕМТИХАН: ЖОБА, ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТАПСЫРМА.  

Moodle ҚОЖ-да өткізіледі. Емтихан форматы – бейсинхронды. 

 

Жоба - ұзақ уақыт бойы орындалатын өзіндік оқу жұмысы. Емтихан форматы 

барлық мамандықтар үшін жарамды.  

Жоба білім алушылардың өз білімдерін практикалық міндеттер мен мәселелерді 

шешу процесінде өз бетінше қолдана білуін бағалауға, ақпараттық кеңістікте бағдарлануға 

және қалыптасқан талдамалық, зерттеу дағдыларының, практикалық және шығармашылық 

ойлау деңгейінің бағалануына мүмкіндік береді. 

 

Шығармашылық тапсырма - формат жобалық жұмысқа жақын. Шығармашылық 

ойлауды, шығармашылықты талап ететін мамандықтар бойынша білім алушыларға 

ұсынылады: журналистер, филологтар, философтар. 

Стандартты емес шешімі бар және әртүрлі салалардағы білімді интеграциялау, өз 

көзқарасын дәлелдеу қабілетін диагностикалауға мүмкіндік беретін ішінара реттелетін 

тапсырма. Жеке тәртіпте немесе білім алушылар тобымен орындалуы мүмкін. 

 

ШАРТ. Емтиханның осы түрін өткізу үшін оқытушы топтық және (немесе) жеке 

жобалардың, шығармашылық тапсырмалардың тақырыптарын алдын ала таратуы тиіс. 

Ұзақтығы – бірнеше күн немесе апта. Оқытушының қалауы бойынша. 

Тапсыру мерзімі – емтихан кестесіне сәйкес. 

 

Әр түрлі форматтағы әдістемелік компонент туралы толығырақ ҚБТ қолдану 

арқылы оқыту жөніндегі әдістемелік нұсқаулықтан, әдістемелік жұмыс қызметі, 

факультеттердің әдістемелік кеңестерінің төрағалары дайындаған нұсқаулықтан немесе 

оның жетекшісі Гүлназия Толғайқызы Жакуповамен тікелей хабарласып біле аласыз. 

Байланыстары: 8 708 567 05 26 (whatsapp), gulnaz.tolgaevna@kaznu.kz. 

 

ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ РЕГЛАМЕНТІ 
МАҢЫЗДЫ – емтихан студенттер мен оқытушыларға алдын-ала белгілі кесте бойынша өткізіледі. 

Бұған кафедралар мен факультеттер жауапты. 

 

ОҚЫТУШЫ 

1. Емтихан кестесі белгілі болған кезде оқытушы міндетті түрде Пән бойынша қорытынды 

емтихан құжатын pdf форматында дайындауы керек. Оның құрамында: 

• Емтихан өткізу ережелері; 

• Жауап беру форматы; 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Қорытынды ЕСЕПТЕРДІ тек *doc және *docх 

форматтарында ғана жүктеуге жол беріледі. Қосымша файлдар бар болса – суреттер, 

графиктер, листингтер және т.б. тапсырмаға байланысты тиісті форматтарда жүктелуі 

мүмкін (бұл үшін "Тапсырма" элементін құру кезінде doc /docx-тен басқа, осы форматтағы 

файлдарды жүктеу мүмкіндігін орнатыңыз). 

Жүктелетін файлдардың мөлшері 30 Мб аспауы керек. Үлкен файлдарды жіберу қажет 

болған жағдайда студенттер бұлтты сақтау орындарына файлдарды жүктейді және есеп 

мәтінінде оларға сілтемелер жариялайды.  

 

• Бағалау саясаты; 

• жоба тақырыптары немесе шығармашылық тапсырмалар: жеке немесе топтар үшін; 

• өткізу кестесі (тапсырмаларды орындау дедлайндары); 

• топтардың құрамы (әр топта талқылаудың бейнежазбасын жүргізетін және оны бейнеге сілтеме 

жариялай отырып, жүйеде тапсырмамен бірге беретін веб-конференция ұйымдастырушысын 



17  

тағайындауды ұмытпаңыз). 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Міндетті шарт туралы хабарлаңыз – оқытушы тапсырманы 

талқылау кезінде әр қатысушының белсенділігін бағалап, оны аттестациялау кезінде 

ескеруі үшін топтың барлық қатысушыларының бет-жүздері бейнежазбада көрінуі 

керек. 

 

2. Дайындалған PDF файлын Moodle ҚОЖ-ға нөлдік оқу аптасына жүктеңіз – ол 

курстың басында – бірінші аптаға дейін орналасқан. Ол үшін "Тапсырма" элементін 

қолданыңыз және оны "Пән бойынша қорытынды емтихан" деп атаңыз (3-қосымшаны 

қараңыз). 

 

МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ДЕДЛАЙНДАРДЫ ҚОЙЫҢЫЗ 

3. Мұны орындау үшін "Басталу күні" және "Аяқталу күні" терезелерін мұқият 

баптаңыз. (2-қосымшаны қараңыз). 

• «Басталу күні» терезесінде жоба немесе шығармашылық тапсырма бойынша жұмысты бастау 

ретінде өзіңіз анықтаған күнді белгілеңіз (мысалы, егер бұл өте күрделі жоба болса, басталу 

күні емтиханға дейін бірнеше күн немесе апта болуы мүмкін). 

• «Аяқталу күні» терезесінде кесте бойынша жоспарланған емтиханның аяқталу күні 

мен уақытын белгілеңіз. 

Орташа алғанда MOODLE ҚОЖ-да жобалық жұмысты немесе шығармашылық 

тапсырманы жүктеуге 2-3 сағат бөлуге болады. Яғни сіз бөлген уақытта Студенттер 

орындалған жұмысты жүйеге жүктеуі керек. 

Уақыт өткеннен кейін студент файлдарды жібере алмайды. 

• Тіркелген файлдардың санын тапсырмаға байланысты ӨЗІҢІЗ АНЫҚТАҢЫЗ. 
Егер сіз бірнеше файлды жіберуді сұрасаңыз, барлық жіберілген жұмыстар үшін максималды 

жалпы балл – 100 балл. 

• Антиплагиат және Strikeplagiarism сервистерімен жұмысты тексеруді баптаңыз. 

(қиындық туындаған жағдайда ЖББТИ қызметкерлері Шынар Смағұловаға немесе 

Анель Манкееваға жедел желідегі телефондар арқылы хабарласыңыз). 

 

 
 

 

МАҢЫЗДЫ. Тапсырмаға ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ШЕКТЕУІН міндетті түрде қойыңыз! 

(2-қосымшаны қараңыз) 

 

• Студенттерге емтихан ережелері мен жоба тақырыптары немесе шығармашылық 

тапсырмалар қайда жүктелгенін ортақ чатта хабарлаңыз. 
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СТУДЕНТТЕР 

1. Оқытушы белгілеген уақытта MOODLE ҚОЖ-да авторизацияланады және "Пән 

бойынша қорытынды емтихан" тапсырмасына қол жеткізеді. 

2. Оқытушының тапсырмасын оқиды. 

3. Топтық тапсырма жағдайында топтар "Пән бойынша қорытынды емтихан" құжатында 

көрсетілген тізімдерге сәйкес қалыптастырылады. 

3.1 Қатысушылар топта жұмыс істеу кезінде тапсырманы орындау үшін бір-бірімен 

байланысқа шығады, БКБ платформаларында талқылаулар ұйымдастырады (жобаны 

немесе шығармашылық тапсырманы орындау бойынша бірлескен жұмыстың 

бейнежазбасын жүзеге асыра отырып Microsoft Teams корпоративтік қосылымдары 

ұсынылады, техникалық мәселелер болған кезде  – ZOOM, Skype және басқалары). 

3.2 Оқытушы тағайындаған конференцияны ұйымдастырушы студент қорытынды жобамен 

бірге Moodle ҚОЖ арқылы мәтінде көрсетілген жұмыстың гиперсілтемесі түрінде топтың 

талқылауының кемінде 2 бейнежазбасын ұйымдастырып, жазып және жіберуі тиіс (бейне 

файлдарды студент бұлтты деректер қоймасына жүктейді, "Сілтеме бойынша қол жеткізу" 

шектеуі бар файлға сілтеме студенттің жауап файлында көрсетіледі). 

 

 

Егер жұмыс жеке болса, бейнежазба қажет емес. 

 

4. Оқытушының тапсырмасын орындайды. 

5. Қол жеткізілген нәтижелер негізінде жасалған жұмыс туралы қорытынды есеп жасалады. 

6. Емтихан кестесіне сәйкес (емтиханның басталуы – кесте бойынша емтиханның аяқталу  

уақыты– кесте бойынша емтихан уақыты + оқытушының жауабын жүктеуге 

белгілеген уақыты, оқытушының қалауы бойынша шамамен 2-3 сағат) студенттер 

Moodle ҚОЖ-ға тапсырманың нәтижесін жүктейді, ол үшін: 

6.1 студенттер MOODLE ҚОЖ-да (есептік жазба арқылы ) авторизацияланады, 

6.2 «Пән бойынша қорытынды емтихан» элементін ашады, 

6.3 «Тапсырмаға жауап қосу» пунктін таңдайды 

6.4 файлдарды жүктеу өрісіне өз жұмысын жүктейді, 

6.5 «Сақтау» түймесін басады. 

 

МАҢЫЗДЫ. Студенттерге Moodle ҚОЖ-ға дайын жұмыстарды жүктеу мерзімдерін 

ауыстыруға жол берілмейтінін ескертіңіз! 

  

Өткізілген емтихандар нәтижесінде оқытушы студенттерден: 

1) егер бұл бірлескен жұмыс болса, конференциялардың бейнежазбаларын (оны сіз топқа 

тағайындаған бейнеконференцияны ұйымдастырушы жібереді), 

2) ӘР СТУДЕНТТЕН аяқталған жоба немесе шығармашылық жұмысты, есеп түрінде және 

есепке қосымша файл-қосымшалар түрінде *.doc (*.docx) (қажет болған жағдайда 

тапсырмаға байланысты) студенттерден алады. 

 

Студенттік есеп мазмұнының мысалы: 

1. Кіріспе бөлім 

• нақты жүктелетін құжат авторының аты-жөні көрсетілген топ тізімі; 

• тапсырманың қысқаша сипаттамасы - дәл қойылған міндет, оқытушының бүкіл құжатын 

көшірудің қажеті жоқ.. 

2. Негізгі бөлім: 

• жобаның қол жеткізілген нәтижелерінің сипаттамасы (тапсырмаға байланысты 

баяндама, бейнелер, бейнежазбаларға сілтемелер, диаграммалар, графиктер және т.б. 

түрінде қойылған міндетті тікелей шешу); 

• жобалық тапсырманың орындалу барысының сипаттамасы; 
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• жобаны  орындау барысында туындаған ауытқулар мен қиындықтарды, сондай-ақ оларды 

жеңудің пайдаланылған жолдарын сипаттау. 

3. Топтық жұмыс (топтық жұмыс жағдайында): 

• топтың мүшелері: 

жоба тапсырмаларын орындаудағы жеке үлесін сипаттайды;  

әр студент қол жеткізген нәтижелерін және олардың жобаны жүзеге асырудағы 

маңыздылығын ашады; 

• топ басшысы (бейнежазбаға жауапты)  

• жобаны жүзеге асыруға өз үлесін сипаттайды.  

Бұдан басқа топ басшысының есебінде (топтың қалған қатысушыларының есептерінен) 

топтың әрбір қатысушысы орындаған жұмыс көрсетіледі.  

Әр білім алушының жұмысының сипаттамасы есепте жеке тараулармен немесе 

мәтіндегі блоктарға гиперсілтемелер арқылы жасалады, онда нақты қатысушы жасаған 

жұмыстың сипаттамасы беріледі.  

Топ басшысы нақты студенттің жұмысын сипаттауды сол студенттің тегінен, атынан 

және әкесінің атынан бастауы керек. 

Қажет болса топ басшысы студенттің жұмысына түсініктеме қалдырады. 

4. Қорытынды. Атқарылған жұмыс бойынша қорытындылар. 

5. Әдебиет. 

• пайдаланылған әдебиеттер тізімі; 

• жобада пайдаланылған қойылған міндеттерді шешу тәсілдері мен технологияларының 

сипаттамасы (бағдарламалар, құралдар, түйінді нормативтік құжаттарға сілтемелер, 

әдістемелер). 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. ӘР студент өз есебінде кіріспе және негізгі бөліктерді, 

қорытындыларды, әдебиеттерді жазуы керек (топтық жоба жағдайында барлығы бірдей).  

Топтық жұмыс блогында әр студент әр студенттің жетістіктері тізімделетін топ 

басшысының есебін қоспағанда, оқытушының қойған міндетін шешуге қосқан үлесін ғана 

сипаттайды (яғни бұл блок әр есепте ерекше болады). 

 

ОҚЫТУШЫ 

1. Студенттердің қорытынды жұмыстарын тексереді. 

2. Антиплагиат (міндетті түрде) және Strikeplagiarism жүйелерінде (міндетті емес, даулы 

сәттерде және/немесе плагиаттың бастапқы көздері туралы қосымша ақпарат алу қажет 

болған жағдайда) ТЕК ТОП БАСШЫСЫНЫҢ ҒАНА ЕСЕБІН плагиаттың бар-жоғына 

тексереді. 

 

МАҢЫЗДЫ. Емтихан жұмысын бірегейлікке тексеру. 

Оқытушы Антиплагиат жүйесінің есебі негізінде топ басшысы есебінің негізгі 

бөліктерін (кіріспе және негізгі бөлімдер, қорытынды және әдебиет) бағалайды. 

Содан кейін есептің «Дереккөздері» тізіміндегі тиісті блоктарды өшіру/қосу арқылы 

плагиатқа қарсы есеп қайта есептеледі, әр студенттің тарауын жеке-жеке плагиаттың бар-

жоғына талдайды. 

 

Жеке жобалық тапсырмалар жағдайында студенттің есебі плагиаттың бар-

жоғына толық бағаланады. 

 

3. Тексеру қорытындысы бойынша оқытушы емтиханға қатысушыларды аттестаттайды: 

• Moodle ҚОЖ-да баллдарды қояды; 

• жүйедегі балдарды Univer АЖ-да аттестация тізімдемесіне ауыстырады. 

4. Жоба немесе шығармашылық тапсырма форматында өткізілген емтихан үшін аттестация 

тізімдемесіне балл қою уақыты – 96 сағатқа дейін. 
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Осылайша: 

1. Емтихан кесте бойынша өткізіледі. 
2. Студенттер мен оқытушы емтихан күні мен уақытын білуі керек.   

3. Жоба тақырыптары мен шығармашылық тапсырмаларды жүктеу мерзімі оқытушының 

қалауы бойынша. Оқытушының өзі студенттер үшін анықтайтын жұмыс мерзіміне 

байланысты. 

4. Студенттерге тапсырмаларды қайда жүктегеніңізді және жауапты орындау мен жіберу 

үшін қандай мерзімдерді анықтағаныңызды хабарлаңыз.  

5. Студенттер жобалық жұмыстың немесе шығармашылық тапсырманың нәтижесін жүйеге 

кесте бойынша – оқытушының емтиханға жоспарлаған уақытына сай жүктеуі керек. 

6. Емтихан күні студенттерге дедлайн туралы ескертіп айтыңыз. 

7. Жұмысты түпнұсқалыққа тексеру – міндетті шарт болып табылады. 

8. Студенттердің өтініші бойынша мерзімдерді өзгертуге тыйым салынады. Жүйе өзгерістерді 

тіркеп отырады. 
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4. ЖАЗБАША ЕМТИХАН: КЕЙС-ТАПСЫРМА. 

Moodle ҚОЖ-да өткізіледі. Емтихан форматы – бейсинхронды. 

 

Бұл проблемалық тапсырма, онда студентке мәселені шешу үшін қажет нақты кәсіби 

бағдарланған жағдайды түсіну ұсынылады. Дайындықтың барлық бағыттары үшін 

қолайлы.   

Әр түрлі форматтағы әдістемелік компонент туралы толығырақ Әдістемелік жұмыс 

қызметі әзірлеген ҚБТ қолдану арқылы оқыту жөніндегі әдістемелік нұсқаулықтан, 

факультеттердің әдістемелік кеңестерінің төрағалары дайындаған нұсқаулықтан немесе 

оның жетекшісі Гүлназия Толғайқызы Жакуповамен тікелей хабарласып біле аласыз.  

Байланыстары: 8 708 567 05 26 (whatsapp), gulnaz.tolgaevna@kaznu.kz. 

 

Ұзақтығы 

Емтиханның басталуы емтихан кестесіне сәйкес өтеді. Емтиханның аяқталуын 

оқытушы анықтайды. Емтиханның осы форматы үшін 2-3 сағат кестесін ұсынған жөн. Бұл 

ұсынылған уақыт. Егер сізге белгіленген мерзімнен көп уақыт немесе аз уақыт қажет болса, 

тиісті мерзімді қою арқылы жоспарлауға болады. 

 

Жұмыс көлемі 

Орындалған кейстік тапсырманың көлемін оқытушы анықтайды. 

Әр түрлі форматтағы әдістемелік компонент туралы толығырақ Әдістемелік жұмыс 

қызметі әзірлеген ҚБТ қолдану арқылы оқыту жөніндегі әдістемелік нұсқаулықтан, 

факультеттердің әдістемелік кеңестерінің төрағалары дайындаған нұсқаулықтан немесе 

оның жетекшісі Гүлназия Толғайқызы Жакуповамен тікелей хабарласып біле аласыз.  

Байланыстары: 8 708 567 05 26 (whatsapp), gulnaz.tolgaevna@kaznu.kz. 

 

ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ РЕГЛАМЕНТІ 
МАҢЫЗДЫ – емтихан студенттер мен оқытушыларға алдын-ала белгілі кесте бойынша өткізіледі. 

Бұған кафедралар мен факультеттер жауапты. 

 
ОҚЫТУШЫ 

1. Емтихандардың кестесі белгілі болған кезде, Moodle ҚОЖ-ға "Пән бойынша қорытынды 

емтихан" құжатын pdf форматында орналастырыңыз. Онда: 

• Емтихан өткізудің ережесі; 

• Бағалау саясаты; 

• Жауаптарды ұсыну форматы; 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Қорытынды ЕСЕПТЕРДІ тек *doc және *docх 

форматтарында ғана жүктеуге жол беріледі. Қосымша файлдар бар болса – суреттер, 

графиктер, листингтер және т.б. тапсырмаға байланысты тиісті форматтарда жүктелуі 

мүмкін (бұл үшін "Тапсырма" элементін құру кезінде doc /docx-тен басқа, осы форматтағы 

файлдарды жүктеу мүмкіндігін орнатыңыз). 

Жүктелетін файлдардың мөлшері 30 Мб аспауы керек. Үлкен файлдарды жіберу 

қажет болған жағдайда студенттер бұлтты сақтау орындарына файлдарды жүктейді және 

есеп мәтінінде оларға сілтемелер жариялайды. 

 

• Кейс-тапсырмалардың тақырыбы: жеке немесе топқа арналған; 

• өткізу кестесі (тапсырмаларды орындау дедлайндары); 

• топтардың құрамы (әр топта веб-конференция ұйымдастырушысын тағайындаңыз, ол 

талқылаудың бейнежазбасын жасайды және оны бейнеге сілтеме жариялай отырып, 

жүйеде тапсырмамен бірге береді) болу керек. 

mailto:gulnaz.tolgaevna@kaznu.kz
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Міндетті шарт туралы хабарлаңыз – оқытушы тапсырманы 

талқылау кезінде әр қатысушының белсенділігін бағалап, оны аттестациялау кезінде 

ескеруі үшін топтың барлық қатысушыларының бет-жүздері бейнежазбада көрінуі керек. 

2. Дайындалған PDF файлын Moodle ҚОЖ-ға нөлдік оқу аптасына жүктеңіз – ол курстың 

басында – бірінші аптаға дейін орналасқан. Ол үшін "Тапсырма" элементін қолданыңыз 

және оны "Пән бойынша қорытынды емтихан" деп атаңыз (3-қосымшаны қараңыз). 

МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ДЕДЛАЙНДАРДЫ ҚОЙЫҢЫЗ 

2. Мұны орындау үшін "Басталу күні" және "Аяқталу күні" терезелерін мұқият баптаңыз. (2-

қосымшаны қараңыз). 

• «Басталу күні» терезесінде кесте бойынша емтиханның басталу күні мен уақытын 

белгілеңіз.  

• «Аяқталу күні» терезесінде емтиханның аяқталу күні мен уақытын белгілеңіз. 

Орташа есеппен алғанда кейс-тапсырманы орындауға 2-3 сағат бөлуге болады. Яғни, 

сіз бөлген уақыт ішінде Студенттер орындалған жұмысты жүйеге жүктеуі керек. 

Уақыт өткеннен кейін студент файлдарды жібере алмайды. 

• Тіркелген файлдардың санын тапсырмаға байланысты ӨЗІҢІЗ АНЫҚТАҢЫЗ. 

Егер сіз бірнеше файлды жіберуді сұрасаңыз, барлық жіберілген жұмыстар үшін 

максималды жалпы балл – 100 балл. 

• Антиплагиат және Strikeplagiarism сервистерімен жұмысты тексеруді баптаңыз. 

(қиындық туындаған жағдайда ЖББТИ қызметкерлері Шынар Смағұловаға немесе 

Анель Манкееваға жедел желідегі телефондар арқылы хабарласыңыз). 

 
 

 

МАҢЫЗДЫ. Тапсырмаға ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ШЕКТЕУІН міндетті түрде қойыңыз! 

(2-қосымшаны қараңыз) 

 

3. Студенттерге емтихан ережелері мен жоба тақырыптары немесе шығармашылық 

тапсырмалар қайда жүктелгенін ортақ чатта хабарлаңыз. 

 

СТУДЕНТТЕР 

1. Белгіленген уақытта емтихандар кестесіне сәйкес MOODLE ҚОЖ-да авторизацияланады 

және «Пән бойынша қорытынды емтихан» тапсырмасына қол жеткізеді. 

2. Оқытушының тапсырмасын оқиды. 

3. Топтық тапсырма жағдайында топтар «Пән бойынша қорытынды емтихан» құжатында 

көрсетілген тізімдерге сәйкес қалыптастырылады.  

3.1 Қатысушылар топта жұмыс істеу кезінде тапсырманы орындау үшін бір-бірімен 

байланысқа шығады, БКБ платформаларында талқылаулар ұйымдастырады (жобаны 

немесе шығармашылық тапсырманы орындау бойынша бірлескен жұмыстың 
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бейнежазбасын жүзеге асыра отырып Microsoft Teams корпоративтік қосылымдары 

ұсынылады, техникалық мәселелер болған кезде  – ZOOM, Skype және басқалары). 

3.2 Оқытушы тағайындаған конференцияны ұйымдастырушы студент қорытынды жобамен 

бірге Moodle ҚОЖ арқылы мәтінде көрсетілген жұмыстың гиперсілтемесі түрінде топтың 

талқылауының кемінде 1 бейнежазбасын ұйымдастырып, жазып және жіберуі тиіс (бейне 

файлдарды студент бұлтты деректер қоймасына жүктейді, "Сілтеме бойынша қол жеткізу" 

шектеуі бар файлға сілтеме студенттің жауап файлында көрсетіледі). 

 

Егер жұмыс жеке болса, бейнежазба қажет емес. 

 

4. Оқытушының тапсырмасын орындайды 

4. Қол жеткізілген нәтижелер негізінде жасалған жұмыс туралы қорытынды есеп жасайды.  

5. Moodle ҚОЖ-ға тапсырманы орындау нәтижелерін жүктейді, ол үшін: 

6.1 студенттер Moodle ҚОЖ-да (есептік жазба арқылы ) авторизацияланады  

6.2 «Пән бойынша қорытынды емтихан» элементін ашады,  

6.3 «Тапсырмаға жауап қосу» пунктін таңдайды, 

6.4 файлдарды жүктеу өрісіне өз жұмысын жүктейді,  

6.5 «Сақтау» түймесін басады. 

 

МАҢЫЗДЫ. Студенттерге Moodle ҚОЖ-ға дайын жұмыстарды жүктеу мерзімдерін 

ауыстыруға жол берілмейтінін ескертіңіз! 

 

Өткізілген емтихан нәтижесінде оқытушы: 

1) егер бұл бірлескен жұмыс болса, конференциялардың бейнежазбаларын (оны сіз топқа 

тағайындаған бейнеконференцияны ұйымдастырушы жібереді), 

2) ӘР СТУДЕНТТЕН  аяқталған жоба немесе шығармашылық жұмысты, есеп түрінде және 

есепке қосымша файл-қосымшалар түрінде *.doc (*.docx) (қажет болған жағдайда 

тапсырмаға байланысты) студенттерден алады. 

 

Студенттік есеп мазмұнының мысалы: 

1. Кіріспе бөлім 

• нақты жүктелетін құжат авторының аты-жөні көрсетілген топ тізімі; 

• тапсырманың қысқаша сипаттамасы – бұл нақты тапсырманың сипаттамасы, 

оқытушының бүкіл құжатын көшірудің қажеті жоқ. 

2. Негізгі бөлім: 

• қол жеткізілген нәтижелерді сипаттау (тапсырмаға байланысты баяндама, 

бейнелер, бейнежазбаларға сілтемелер, диаграммалар, графиктер және т.б. түрінде 

қойылған міндетті тікелей шешу); 

• кейс-тапсырманың орындалу барысын сипаттау; 

• тапсырманы орындау кезінде туындаған ауытқулар мен қиындықтардың 

сипаттамасы, сондай-ақ оларды жеңуде пайдаланылған жолдар. 

1. Топтық жұмыс (топтық жұмыс жағдайында): 

• топтың мүшелері: 

кейс тапсырмаларын орындаудағы жеке үлесін сипаттайды;  

әр студент қол жеткізген нәтижелерін және олардың кейсті орындаудағы 

маңыздылығын ашады; 

• топ басшысы (бейнежазбаға жауапты)  

кейс тапсырмасын орындаудағы өз үлесін сипаттайды.  

Бұдан басқа топ басшысының есебінде (топтың қалған қатысушыларының есептерінен) 

топтың әрбір қатысушысы орындаған жұмыс көрсетіледі).  

Әр білім алушының жұмысының сипаттамасы есепте жеке тараулармен немесе 

мәтіндегі блоктарға гиперсілтемелер арқылы жасалады, онда нақты қатысушы жасаған 
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жұмыстың сипаттамасы беріледі.  

Топ басшысы нақты студенттің жұмысын сипаттауды сол студенттің тегінен, атынан 

және әкесінің атынан бастауы керек. 

Қажет болса топ басшысы студенттің жұмысына түсініктеме қалдырады. 

2. Қорытынды. Атқарылған жұмыс бойынша қорытындылар. 

3. Әдебиет. 

• пайдаланылған әдебиеттер тізімі; 

• жобада пайдаланылған қойылған міндеттерді шешу тәсілдері мен технологияларының 

сипаттамасы (бағдарламалар, құралдар, түйінді нормативтік құжаттарға сілтемелер, 

әдістемелер). 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. ӘР студент өз есебінде кіріспе және негізгі бөліктерді, 

қорытындыларды, әдебиеттерді жазуы керек (топтық жоба жағдайында барлығы бірдей). 

Топтық жұмыс блогында әр студент әр студенттің жетістіктері тізімделетін топ 

басшысының есебін қоспағанда, оқытушының қойған міндетін шешуге қосқан үлесін ғана 

сипаттайды (яғни бұл блок әр есепте ерекше болады). 

 

ОҚЫТУШЫ 

1. Студенттердің қорытынды жұмыстарын тексереді. 

2. Антиплагиат (міндетті түрде) және Strikeplagiarism жүйелерінде (міндетті емес, даулы 

сәттерде және/немесе плагиаттың бастапқы көздері туралы қосымша ақпарат алу қажет 

болған жағдайда) ТЕК ТОП БАСШЫСЫНЫҢ ҒАНА ЕСЕБІН плагиаттың бар-жоғына 

тексереді). 

 

МАҢЫЗДЫ. Емтихан жұмысын бірегейлікке тексеру. 

Оқытушы Антиплагиат жүйесінің есебі негізінде топ басшысы есебінің негізгі 

бөліктерін (кіріспе және негізгі бөлімдер, қорытынды және әдебиет) бағалайды. 

Содан кейін есептің «Дереккөздері» тізіміндегі тиісті блоктарды өшіру/қосу арқылы 

плагиатқа қарсы есеп қайта есептеледі, әр студенттің тарауын жеке-жеке плагиаттың бар-

жоғына талдайды.  

 

Жеке кейстік тапсырмалар жағдайында студенттің есебі плагиаттың бар-жоғына 

тексеріліп, соған сәйкес толық бағаланады. 

 

МАҢЫЗДЫ. Емтихан жұмысын бірегейлікке тексеру. 

Барлық студенттер қорытынды есепті Moodle ҚОЖ-ға жүктейді. Топтық жұмыс 

жағдайында жұмысты плагиаитқа тексеру кезінде бірінші автордың жеке үлесінің кіріспе 

және негізгі бөліктері, қорытындысы және тарауы (топтың бірінші жұмысын талдау 

кезінде) толық тексеріледі. Бұдан әрі топтың қалған мүшелерінің жұмыстарын тексеру 

кезінде жұмыстың нақты авторының үлес тарауы ғана тексеріледі (оқытушы Антиплагиат 

сервисінің есебімен жұмыс істеген кезде есептің бұрын бағаланған бөліктері жүйе 

қарауынан шығарылады және плагиат пайызы қайта есептеледі). 

 

1. Тексеру қорытындысы бойынша оқытушы емтиханға қатысушыларды аттестаттайды: 

• Moodle ҚОЖ-да баллдарды қояды; 

• жүйедегі баллдарды Univer АЖ-да аттестация тізімдемесіне ауыстырады. 

2. Кейс-тапсырма форматында өткізілген емтихан үшін аттестация тізімдемесіне балл қою 

уақыты – 72 сағатқа дейін. 

 

Осылайша: 

1. Емтихан кесте бойынша өткізіледі. 

2. Студенттер мен оқытушы емтихан күні мен уақытын білуі керек. 

3. Кестеге сәйкес емтихан мерзімдерін белгілеуіңіз қажет. Егер кестеде емтиханның аяқталу 
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мерзімі көрсетілмесе, оны өзіңіз анықтайсыз. 

4. 30 минуттан кешіктірмей студенттерге емтиханның басталуы туралы және дедлайндар 

туралы ескертіңіз. 

5. Жұмысты түпнұсқалыққа тексеру – міндетті шарт болып табылады. 

6. Студенттердің өтініші бойынша мерзімдерді өзгертуге тыйым салынады. Жүйе өзгерістерді 

тіркеп отырады. 
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5. ЖАЗБАША ЕМТИХАН: ЭССЕ. 

Moodle ҚОЖ-да өткізіледі. Емтихан форматы – бейсинхронды. 

 

Эссе – бұл білім алушылардың ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін, оны талдау, 

құрылымдау, тұжырымдар мен ұсыныстарды қалыптастыруын бақылау құралы. Оны 

сондай-ақ емтихан «рефлексия» («Thinking» exam) деп атайды.  Емтиханның бұл түрі 

студенттердің белгілі бір мәселе бойынша үш сағат ішінде үлкен көлемдегі мәтін жазуын 

қамтиды.  

Бір сағат ішінде студенттер ойланады, эскиздер жасайды және эссе құрылымын 

дайындайды. Содан кейін екі сағат ішінде эссені жазады. Бұл емтихан форматы өз 

"ақылыңды" және аналитикалық қабілеттеріңді қолдана отырып, курстың көптеген 

элементтерін біріктіруді талап етеді. 

Айта кету керек, батыс университеттері үшін емтиханда эссе жазу Essays in exams 

немесе Critical Thinking exam эссе жазудың дәстүрлі түрі болып табылады. 

 

Әр түрлі форматтағы әдістемелік компонент туралы толығырақ Әдістемелік жұмыс 

қызметі әзірлеген ҚБТ қолдану арқылы оқыту жөніндегі әдістемелік нұсқаулықтан, 

факультеттердің әдістемелік кеңестерінің төрағалары дайындаған нұсқаулықтан немесе 

оның жетекшісі Гүлназия Толғайқызы Жакуповамен тікелей хабарласып біле аласыз.  

Байланыстары: 8 708 567 05 26 (whatsapp), gulnaz.tolgaevna@kaznu.kz. 

Ұзақтығы 

Емтиханның басталуы емтихан кестесіне сәйкес өтеді. Емтиханның аяқталуын 

оқытушы анықтайды. Емтиханның осы форматы үшін 2-3 сағат кестесін ұсынған жөн. Бұл 

ұсынылған уақыт. Егер сізге белгіленген мерзімнен көп уақыт немесе аз уақыт қажет болса, 

тиісті мерзімді қою арқылы жоспарлауға болады. 

 

ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ РЕГЛАМЕНТІ 

МАҢЫЗДЫ – емтихан студенттер мен оқытушыларға алдын-ала белгілі кесте бойынша 

өткізіледі. Бұған кафедралар мен факультеттер жауапты. 

 
ОҚЫТУШЫ 

1. Емтихандардың кестесі белгілі болған кезде, Moodle ҚОЖ-ға "Пән бойынша қорытынды 

емтихан" құжатын pdf форматында орналастырыңыз. Оның құрамына: 

• Емтихан өткізудің ережесі; 

• Бағалау саясаты; 

• Жауаптарды ұсыну форматы; 
 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Қорытынды ЕСЕПТЕРДІ тек *doc және *docх 

форматтарында ғана жүктеуге жол беріледі. Қосымша файлдар бар болса – суреттер, 

графиктер, листингтер және т.б. тапсырмаға байланысты тиісті форматтарда жүктелуі 

мүмкін (бұл үшін "Тапсырма" элементін құру кезінде doc /docx-тен басқа, осы форматтағы 

файлдарды жүктеу мүмкіндігін орнатыңыз). 

Жүктелетін файлдардың мөлшері 30 Мб аспауы керек. Үлкен файлдарды жіберу 

қажет болған жағдайда студенттер бұлтты сақтау орындарына файлдарды жүктейді және 

есеп мәтінінде оларға сілтемелер жариялайды. 

 

• Эссе тақырыптары; 

• өткізу кестесі (тапсырмаларды орындау дедлайндары) енеді. 
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Дайындалған PDF файлын Moodle ҚОЖ-ға нөлдік оқу аптасына жүктеңіз – ол курстың 

басында – бірінші аптаға дейін орналасқан. Ол үшін "Тапсырма" элементін қолданыңыз 

және оны "Пән бойынша қорытынды емтихан" деп атаңыз (3-қосымшаны қараңыз). 

МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ДЕДЛАЙНДАРДЫ ҚОЙЫҢЫЗ 

2. Мұны орындау үшін "Басталу күні" және "Аяқталу күні" терезелерін мұқият баптаңыз. (2-

қосымшаны қараңыз). 

• «Басталу күні» терезесінде кесте бойынша емтиханның басталу күні мен уақытын 

белгілеңіз.  

• «Аяқталу күні» терезесінде емтиханның аяқталу күні мен уақытын белгілеңіз. 

Орташа есеппен алғанда эссені  орындауға 2-3 сағат бөлуге болады. Яғни, сіз бөлген 

уақыт ішінде Студенттер орындалған жұмысты жүйеге жүктеуі керек. 

Уақыт өткеннен кейін студент файлдарды жібере алмайды. 

• Тіркелген файлдардың санын тапсырмаға байланысты ӨЗІҢІЗ АНЫҚТАҢЫЗ. 

 Эссе үшін 1 файлды орнату ұсынылады. 

Егер сіз бірнеше файлды жіберуді сұрасаңыз, барлық жіберілген жұмыстар үшін 

максималды жалпы балл – 100 балл. 

 

 
 

МАҢЫЗДЫ. Тапсырмаға ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ШЕКТЕУІН міндетті түрде қойыңыз! 

(2-қосымшаны қараңыз) 

 

3. Студенттерге емтихан ережелері мен жоба тақырыптары немесе шығармашылық 

тапсырмалар қайда жүктелгенін ортақ чатта хабарлаңыз. 

 

СТУДЕНТТЕР 

1. Оқытушы белгілеген уақытта Moodle ҚОЖ-да авторизацияланады және "Пән бойынша 

қорытынды емтихан" тапсырмасына қол жеткізеді.  

2. Оқытушының тапсырмасын оқиды. 

3. Оқытушының тапсырмасын орындайды.  

4. Moodle ҚОЖ-ға тапсырманы орындау нәтижелерін жүктейді, ол үшін: 

4.1 студенттер Moodle ҚОЖ-да авторизацияланады, 

4.2 «Пән бойынша қорытынды емтихан» элементін ашады,  

4.3 «Тапсырмаға жауап қосу» пунктін таңдайды, 

4.4 файлдарды жүктеу өрісіне өз жұмысын жүктейді, 

4.5 «Сақтау» түймесін басады. 

 

МАҢЫЗДЫ. Студенттерге Moodle ҚОЖ-ға дайын жұмыстарды жүктеу мерзімдерін 

ауыстыруға жол берілмейтінін ескертіңіз! 
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ОҚЫТУШЫ 

1. Өткізілген емтихан нәтижесінде оқытушы студенттерден *.doc (*.docx). 

құжат  түрінде эссені алады.  

2. Студенттердің қорытынды жұмыстарын тексереді. 

3. Антиплагиат (міндетті түрде) және Strikeplagiarism (міндетті емес, даулы сәттерде 

және/немесе плагиаттың бастапқы көздері туралы қосымша ақпарат алу қажет 

жағдайларда) жүйесінде плагиаттың бар-жоғын тексереді. 

4. Тексеру қорытындысы бойынша оқытушы емтиханға қатысушыларды аттестаттайды: 

• Moodle ҚОЖ-да баллдарды қояды; 

• жүйедегі баллдарды Univer АЖ-да аттестация тізімдемесіне ауыстырады. 

5. Эссе форматында өткізілген емтихан үшін аттестаттау ведомосына балл қою уақыты – 

72 сағатқа дейін. 

 

Осылайша: 

1. Емтихан кесте бойынша өткізіледі. 

2. Студенттер мен оқытушы емтихан күні мен уақытын білуі керек. 

3. Кестеге сәйкес емтихан мерзімдерін белгілеуіңіз қажет. Егер кестеде емтиханның 

аяқталу мерзімі көрсетілмесе, оны өзіңіз анықтайсыз. 

4. 30 минуттан кешіктірмей студенттерге емтиханның басталуы туралы және дедлайндар 

туралы ескертіңіз. 

5. Жұмысты түпнұсқалыққа тексеру – міндетті шарт болып табылады. 

6. Студенттердің өтініші бойынша мерзімдерді өзгертуге тыйым салынады. Жүйе 

өзгерістерді тіркеп отырады. 
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6. ТЕСТІЛЕУ ЕМТИХАНЫ 

Univer АЖ-да және  Moodle ҚОЖ-да өткізіледі. Емтихан форматы – синхронды. 

 

Тестілеу: 

• Univer АЖ-да – 50-ден астам үлкен ағындар үшін; 

• MOODLE ҚОЖ-да – 50 адамға дейінгі шағын ағындар үшін өткізіледі. 

 

Емтихандық тестілеуді сыртқы сервистерде (Kahoot, Quizzlet және т.б.) өткізуге 

ТЫЙЫМ салынады. Сыртқы қызметтерді емтихан үшін емес, ағымдағы сабақтар кезінде 

пайдалануға болады. 

Емтихандық тестілеу университеттің ресми ақпараттық-білім беру 

платформаларында ғана өткізіледі: Univer АЖ-да немесе MOODLE ҚОЖ-да. 

Тестілеуден өтуді бақылау – онлайн прокторинг. 

Прокторинг технологиясы (ағылш. «proctor» – емтиханның барысын бақылау). 

Прокторлар аудиториядағы әдеттегі емтихан сияқты, емтихан тапсырушылардың 

сынақтардан адал өтуін: тапсырмаларды өздері орындауын және қосымша материалдарды 

пайдаланбауын бақылайды. Нақты уақыттағы онлайн емтиханды веб-камера арқылы  

маман (күндізгі прокторинг) да, сынақтан өтушінің жұмыс үстелін, кадрдағы адамдардың 

санын, сыртқы дыбыстарды немесе дауыстарды, тіпті көздің қимылын басқаратын 

бағдарлама (кибер-прокторинг) да қадағалай алады. Әдетте прокторингтің аралас түрі жиі 

қолданылады: бағдарлама ескертулері бойынша адам емтиханның бейнежазбасын қосымша 

қарайды және бұзушылықтар орын алды ма, жоқ па, соны анықтайды. 

    Тестілеудің ұзақтығы: 

•  Univer АЖ-да – 40 сұраққа 90 минут, 

• MOODLE ҚОЖ-да – 25 сұраққа 60 минут, 1 мүмкіндік (уақытты және мүмкіндік 

әрекеттерінің санын оқытушы тесттерді жүктеу кезінде қолмен орнатады). 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. ЖББТИ қызметкерлері тексергеннен кейін емтихан алдында 

тестілеу параметрлерін түзетуге тыйым салынады! Оқытушы енгізген барлық 

өзгерістер жүйемен бақыланады. Оқытушылар тарапынан тәртіп бұзушылықтар 

анықталған жағдайда емтиханның күші жойылуы мүмкін. 

 

Әр түрлі форматтағы әдістемелік компонент туралы толығырақ Әдістемелік жұмыс 

қызметі әзірлеген ҚБТ қолдану арқылы оқыту жөніндегі әдістемелік нұсқаулықтан, 

факультеттердің әдістемелік кеңестерінің төрағалары дайындаған нұсқаулықтан немесе 

оның жетекшісі Гүлназия Толғайқызы Жакуповамен тікелей хабарласып біле аласыз.  

Байланыстары: 8 708 567 05 26 (whatsapp), gulnaz.tolgaevna@kaznu.kz. 

 

ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ РЕГЛАМЕНТІ 
МАҢЫЗДЫ – емтихан студенттер мен оқытушыларға алдын-ала белгілі кесте бойынша өткізіледі. 

Бұған кафедралар мен факультеттер жауапты. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1. Таңдалған жүйенің талаптарына сәйкес тест сұрақтарын әзірлейді. 

UNIVER АЖ үшін 

• Кредиттерді ескерусіз 150-200 сұрақ;  

• ОПҚ-ның қалауы бойынша 1 не одан да көп дұрыс жауаптардың болуы.  

Әзірленген тест жинақтары 4-Қосымшаға сәйкес әзірленеді және 14.12.2020 

кешіктірілмей Тестілеу бөлімінің бастығы Байносерова Айгүл Ғабдуллақызынаға  

Aigul.Bainoserova@kaznu.kz электронды мекенжайына жіберіледі. 

 

Moodle ҚОЖ үшін 

mailto:Aigul.Bainoserova@kaznu.kz
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• 25-100 сұрақ: 

1 кред. = 25 сұрақ;  

2,3 кред. = 50 сұрақ;  

4,5 кред. = 75 сұрақ;  

6,7,8 кред. = 100 сұрақ. 

Оқытушы MOODLE ҚОЖ-да "Тест" элементін құрады және оны сұрақтар банкіне 

қолмен қосқан сұрақтармен толтырады (3-қосымша).  

Тестті жасау кезінде міндетті түрде 1 тест жинағында тең арақатынаста сұрақтардың 

кемінде 4 түрі пайдаланылуы тиіс (мысалы, 6 бірнеше дұрыс жауапты таңдау + 6 

дұрыс/дұрыс емес +6 мәтіндік сұрақтар +7 сәйкестікке берілген тапсырмалар = 25). 

    Тесттер 14.12.2020 кешіктірмей жасалуы, реттелуі және сұрақтармен толтырылуы керек. 

(Техникалық қиындықтар туындаған жағдайда ЖББТИ қызметкерлері Шынар 

Смағұловаға немесе Анель Манкееваға жедел желі арқылы хабарласыңыз). 

2. Univer АЖ-да немесе Moodle ҚОЖ-да (тестілеуді қай жүйеде ұйымдастырғаныңызға 

байланысты) "Қорытынды емтиханды өткізу ережелері. Тестілеу" құжатын PDF-

форматында: 

• Univer АЖ-да, ПОӘК-те, «Пән бойынша қорытынды емтихан бағдарламасы» 

қосымша бетінде; 

• MOODLE ҚОЖ-да – курстың ең басында, нөлдік аптаға орналастырыңыз. Ол үшін 

"Файл" элементін пайдаланыңыз. 

Құжаттарда: 

• емтихан ережелері (студенттерге UNIVER АЖ және MOODLE ҚОЖ-да прокторинг 

бойынша нұсқаулықты оқып шығу керектігін міндетті түрде хабарлаңыз);  

• бағалау саясаты; 

• емтиханды өткізу кестесі; 

• тест сұрақтарының саны; 

• емтиханның ұзақтығы міндетті түрде көрсетілуі тиіс. 

Ережеде шарттар туралы міндетті түрде хабарлаңыз – студенттер прокторинг 

нұсқаулығының талаптарына сәйкес емтиханға 30 минут бұрын дайындалуы керек. 

3. Ережелерді жүйеге жүктегеннен кейін, мессенджер чатында студенттерге "Қорытынды 

емтиханды өткізу ережелерімен" қандай жүйеде таныса алатындығын хабарлаңыз: Univer 

АЖ-да немесе Moodle ҚОЖ-да. 

4. Чаттағы әр студенттен кесте, ережелер, прокторинг нұсқауларының талаптарымен 

танысқанын растауды сұраңыз. 

5. Кесте бойынша жоспарланған күні студенттерге емтихан туралы ескертіңіз. 

6. Тестілеу уақыты аяқталғаннан кейін студенттердің нәтижелері туралы есепті бағалаңыз 

және баллдарды аттестаттау тізіміне сақтаңыз. 
• Univer АЖ-да – қойылған балл автоматты түрде емтихан тізімдемесі көшіріледі. 

Сақтамас бұрын, барлық студенттердің баллы қойылғанын мұқият тексеріңіз. 

Баллдардың толтырылуын тексермей тізімдемені сақтамаңыз! Тексерілген 

тізімдемені сақтаңыз. 

• Moodle ҚОЖ-да – жиналған балл тестілеуден кейін бірден құрылған "Тест" элементі 

үшін Moodle жүйесінің бағалау журналында көрсетіледі. Оқытушыға баллды Univer 

АЖ-дағы аттестаттау тізімдемесіне қолмен көшіру қажет. Сақтамас бұрын, барлық 

студенттердің баллы қойылғанын мұқият тексеріңіз. Баллдардың толтырылуын 

тексермей тізімдемені сақтамаңыз! Тексерілген тізімдемені сақтаңыз. 

Балл қоюға берілген уақыт – 48 сағатқа дейін. 

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. 

Емтихан форматы – синхронды. 

Moodle ҚОЖ Bigbluebutton қызметінде немесе әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Microsoft 

Teams корпоративтік платформасында жүзеге асырылады 

 

Студенттің ауызша емтихан тапсыру процесі емтихан билетін автоматты түрде құруды 

қамтиды, оған студент емтихан комиссиясы алдында ауызша жауап беруі керек. Ауызша 

емтихан өткізу кезінде бейнежазба міндетті түрде жүзеге асырылады. 

 

Ауызша емтихан үшін: 

• Microsoft Teams корпоративтік байланысы ұсынылады; 

• Moodle Қож-дағы BigBlueButton сервисі ұсынылады,  

• техникалық мәселелер кезінде, сыртқы ресурстар ZOOM, Skype және басқаларында 

бірлесіп жұмыс жасау туралы бейнежазба ұсынылады. 

 

Емтихан өткізуді бақылау 

Оқытушы немесе емтихан комиссиясы: 

• емтиханның бейнежазбасын жүзеге асырады, 

• емтиханның бейнежазбасын сессия аяқталған күннен бастап 3 ай бойы сақтайды. 

 

Ұзақтығы 

Дайындық уақыты – емтихан алушы немесе емтихан комиссиясы шешеді. 

Жауапқа берілген уақыт  – емтихан алушы немесе емтихан комиссиясы шешеді. 

Билеттің барлық сұрақтарына жауап беру үшін 15-20 мин.  ұсынылады. 

 

ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ РЕГЛАМЕНТІ 
МАҢЫЗДЫ – емтихан студенттер мен оқытушыларға алдын-ала белгілі кесте бойынша өткізіледі. 

Бұған кафедралар мен факультеттер жауапты. 

 

ОҚЫТУШЫ 

Univer АЖ (univer.kaznu.kz) сұраулығына  әзірленген емтихан сұрақтарын  жүктейді. 

  

ДЕКАННЫҢ ОӘТЖ ЖӨНІНДЕГІ ОРЫНБАСАРЫ 

Өзінің парақшасында белгілі бір пәндік топтарға емтихан билеттерін генерациялайды. 

Генерациялау кезінде топ студенттерінің бүкіл тізімін көрсетуге немесе студенттерді іріктеп 

көрсетуге болады (қайта тапсыру үшін). 

• Генерация кезінде билеттер саны таңдалған студенттер санынан көп болуы керек. 

• Генерация емтихан кестесінде көрсетілген пән бойынша топ шеңберінде өтуі тиіс. 

• Генерация емтихан күні мен уақыты басталғанға дейін ғана мүмкін болады. Қайта 

тапсыратын студенттер үшін қайта генерация жағдайында емтихан кестесіндегі топтың 

күні мен уақытын қайта өзгерту қажет. 

 

ОҚЫТУШЫ 

1. «Пән бойынша қорытынды емтихан бағдарламасы» бөлімінде «... пәні бойынша 

қорытынды емтихан» құжатын  pdf форматында орналастыру керек.  Оның құрамында: 

• Емтихан өткізудің ережесі; 

• Бағалау саясаты; 

• Өткізу кестесі; 

• емтихан өткізу платформасы және емтиханның жоспарланған бейне 

конференциясының байланысына сілтеме болады. 

 

МАҢЫЗДЫ. Емтихан сұрақтарын жариялауға тыйым салынады. Қорытынды 
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емтихан бағдарламасы ғана беріледі. 

 

2. Оқытушы міндетті түрде кестедегі емтихан күнін белгілегеннен кейін студенттерге 

қорытынды емтиханның ережелері қайда орналасқанын хабарлайды. 

3. Платформа және/немесе БКБ-ға сілтеме өзгерген жағдайда, студенттерді өзгерістер туралы 

алдын ала (емтиханға дейін бір күннен кешіктірмей) хабардар етуге міндетті. 

4. Емтихан кестесі бойынша емтихан-конференцияны ұйымдастырушы – оқытушы немесе 

емтихан комиссиясының мүшесі Microsoft Teams немесе Moodle ҚОЖ-дағы BigBlueButton-

да (немесе басқа да БКБ қызметтері) конференцияны бастайды, шақыру жібереді және 

емтиханға қатысушыларды қосады. 

 

МАҢЫЗДЫ. Егер емтиханды емтихан комиссиясы қабылдаған жағдайда, оқытушы емтихан 

қабылдаушылар білім алушыларға жалпы чатта емтиханның басталғаны туралы ескерте алуы үшін 

комиссия мүшелерін білім алушылар тобының чатына алдын ала енгізеді. 

 

5. Барлық қатысушылар конференцияға онлайн қосылғаннан кейін оқытушы немесе комиссия 

мүшесі: 

a. емтиханның БЕЙНЕЖАЗБАСЫН қосады; 

b. емтиханға қатысушыларды қабылдайды; 

c. бейнежазбаның жүріп жатқандығы туралы ескертеді; 

d. емтиханның регламенті туралы хабарлайды: 

• емтихан тапсырушылардың ретін, 

• дайындыққа берілген уақытты, 

• жауап беруге берілетін уақытты; 

• қажет болса, қағазға қаламмен жауап тезистерін жазуға рұқсат береді; 

• емтихан алушы жауап берер алдында тезистері бар парақты көрсетуі керектігін 

ескертеді; 

• басқа емтихан тапсырушыларға күту режимінде болуға – камераның алдында 

үнемі болмауға, бірақ жиналыстан шықпауға рұқсат етеді; 

e. емтихан тапсырушының аты-жөнін және тегін хабарлайды; 

f. емтихан алушыдан бейнекамераға жеке басын куәландыратын құжатты (Жеке куәлігі 

немесе төлқұжат. Емтиханды ID-карта бойынша қабылдауға тыйым салынады), ол 

орналасқан бөлмені  (бөлмеде бөтен адамдар, қосымша ақпарат көздері болмауы керек 

(егер бұл студент тарапынан мүмкін болса))  көрсетуді сұрайды. 

g. қосымша ақпарат көздерін пайдалануға тыйым салынғаны туралы ескертеді. 

6. Емтихан комиссиясының төрағасы студенттің аты-жөнін атайды, одан экран көрсетілімін 

қосуды, Univer АЖ-ға өзінің тіркеу жазбасымен кіруді, емтихан билетін ашуды және билет 

сұрақтарын оқуды сұрайды. 

7. Комиссия студент айтқан сұрақтарды әрі қарайғы сауалнама үшін жазып отырады. 

8. Студенттен бейнені камераға ауыстыруды сұрайды (студенттің бет-әлпеті міндетті түрде 

көрінуі керек)  

9. Жауап беру үшін дайындыққа уақыт береді: 

• дайындалу уақытын оқытушы және/немесе комиссия мүшелері анықтайды; 

• комиссия мүшелері мен оқытушы студенттің дайындық процесін бақылайды, қажет 

болған жағдайда (емтихан кезінде тәртіп ережелерін өрескел бұзған жағдайда, тәртіп 

бұзушылық актісін жасай отырып) ескертулер жасайды немесе студенттің жауабын 

тоқтатады; 

• студенттерге жауаптың конспектісін жасау үшін шимай дәптерін пайдалануға рұқсат 

етіледі. Бұл жағдайда студент онымен жұмыс жасамас бұрын және одан кейін 

камераға шимай дәптерінің парағын көрсетуі керек. 

10. Билет сұрақтары бойынша студенттің жауаптарын тыңдайды. 
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11. Студенттің жауабы аяқталғаннан кейін емтихан тапсырушыға бейнеконференциядан 

шығуға  рұқсат береді.  

12. Әрі қарай рәсім топтың әр студентіне  қайталанады. 

 

СТУДЕНТТЕР 

1. Ауызша емтиханның алдында студенттер мыналарды: 

• өзінің жұмыс құрылғысында (компьютер, моноблок, ноутбук, планшет) интернет 

байланысының тұрақтылығын, құрылғы емтиханның барлық уақытында зарядтаумен 

қамтамасыз етілуі тиіс; 

• камера мен микрофонның веб-жұмысының жарамдылығын тексеруі қажет. 

4. Емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын топтың барлық студенттері оқытушы немесе 

комиссия мүшелері ұйымдастырған қорытынды емтихан ережелерінде көрсетілген 

(бейнебайланыс сервисінің жұмысы бұзылған жағдайда оқытушы/комиссия мүшелері 

жіберген) сілтеме бойынша бейнебайланыстың конференция-залына кіреді. 

5. Емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын Univer.kaznu.kz жүйесіне кез-келген браузер 

арқылы, бірақ Google Chrome арқылы жүйеге кіру мүмкіндігін тексереді (логин 

және/немесе құпиясөз ұмытылған жағдайда, студент емтихан басталғанға дейін куратор-

эдвайзерге хабарласуы керек). Тексеруден кейін комиссия шақыруын күтіп, есептік 

жазбадан шығу қажет. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. СТУДЕНТТІҢ ЕМТИХАН ТАПСЫРУ ҮШІН КОМИССИЯ 

ЖЕКЕ ШАҚЫРҒАНҒА ДЕЙІН БИЛЕТТІ АШУҒА ҚҰҚЫҒЫ ЖОҚ. ТЕК 

КОМИССИЯНЫҢ ӨТІНІШІ БОЙЫНША СТУДЕНТ UNIVER АЖ-ДАҒЫ АККАУНТҚА 

КІРІП, ӨЗ БИЛЕТІН БЕЙНЕЖАЗБА АЛДЫНДА АШАДЫ. 

6. Емтихан басталған кезде комиссия шақырған студент камераға өзінің жеке куәлігін 

көрсетеді. 

7. Экранды көрсету функциясын қосады. 

8. Univer АЖ-дағы өз аккаунтына кіреді "Емтихандар кестесі" бетіне өтеді, «Ауызша 

емтихан тапсыру» түймесін басу арқылы – өзекті емтиханды таңдайды. 

• "Ауызша емтихан тапсыру" функциясы емтихан уақыты басталғаннан кейін ғана 

белсенді болады; 

• "Ауызша емтихан тапсыру" функциясы тек жабылмаған (емтихан, қайта тапсыру, 

Incomplete) қорытынды тізімдемелері бар студенттер үшін белсенді. 

9. "Ауызша емтихан тапсыру" сілтемесіне өткеннен кейін студент емтихан билетінің 

сұрақтарын көретін терезе ашылады.  

10. Студент билеттің сұрақтары бар экранды көрсетеді, оларды дауыстап оқиды. 

11. БКБ сервисінің көрсетілуін камераға аударады және жауапқа дайындалады. 

12. Жауап беріп болғаннан кейін бейнеконференция залынан шығады. 

 

МАҢЫЗДЫ. Емтихан басталғанға дейін кез келген платформада емтихан билеттерін 

жариялауға және білім алушыларға жіберуге тыйым салынады. 

 

Егер техникалық себептерге байланысты ZOOM қолданылса, емтихан қабылдаушы 

емтиханды қайта қосу үшін 30-40 минуттық кезеңдерге бөлуі керек. Студент емтиханды бір 

кезең уақытында тапсыруы керек. Бір кезеңде жауап беруді бастауға және қайта қосқаннан 

кейін аяқтауға тыйым салынады. 

 

ЕСКЕРТУ.  Егер техникалық себептер бойынша (электр қуатының өшуі, интернеттің өшуі 

немесе төмен жылдамдық) өз билетін ашқан студент емтиханда онлайн режимінде 10 

минуттан артық болмаса, онда оның жауабы жойылады. Емтихан академиялық мәселелер 

жөніндегі департаменттің келісімі бойынша басқа күнге ауыстырылады. 
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МАҢЫЗДЫ. Бейнежазба емтихан соңында, барлық емтихан тапсырушылардың 

жауаптары қабылданған кезде ғана өшіріледі. 

 

ЕМТИХАН ТАПСЫРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША: 

1. Емтихан комиссиясы және оқытушы емтиханға қатысушыларды аттестаттайды. 

2. Univer АЖ қорытынды тізімдемесіне балл қояды. 

Ауызша емтихан үшін аттестаттау тізімдемесіне балл қою уақыты – 48 сағат. 

 

 Осылайша: 

1. Емтихан кестеге сәйкес өткізіледі. 

2. Студенттер мен оқытушы емтихан күні мен уақытын білуі керек. 

3. Univer АЖ-да "Пән бойынша қорытынды емтихан" құжатын орналастыру міндетті.  

4. Емтихан комиссиясының төрағасы мен студенттер емтихан басталғанға дейін алдын 

ала бейнебайланыс арқылы байланысады.  

5. Емтихан комиссиясының төрағасы емтиханның БЕЙНЕЖАЗБАСЫН қосады. 

6. Кесте бойынша емтиханның басында студенттер өздерінің univer.kaznu.kz есептік 

жазбаларында UNIVER АЖ-да жасалған билеттеріне қол жеткізе алады.   

7. СТУДЕНТТІҢ ЕМТИХАН ТАПСЫРУ ҮШІН КОМИССИЯ ЖЕКЕ ШАҚЫРҒАНҒА 

ДЕЙІН БИЛЕТТІ АШУҒА ҚҰҚЫҒЫ ЖОҚ. 

ТЕК КОМИССИЯНЫҢ ӨТІНІШІ БОЙЫНША СТУДЕНТ UNIVER АЖ-ДАҒЫ 

АККАУНТҚА КІРІП, ӨЗ БИЛЕТІН БЕЙНЕЖАЗБА АЛДЫНДА АШАДЫ. 

8. Комиссия мүшелерімен шақырылған студент өзінің жеке басын куәландырады, 

UNIVER АЖ-дағы өзінің билетін көрсетеді және оқытушымен немесе комиссиямен 

белгіленген уақыт кезеңіне дайындалғаннан кейін билет сұрақтарына жауап береді. 

9. Студенттің жауабы кезінде топтың басқа мүшелері күту режиміне өтуі мүмкін 

(камераларды өшіруге болады, бірақ БКБ қызметінен шықпау керек). 

10. Комиссия студенттің жауабын қабылдағаннан кейін оған бейнеконференция залынан 

шығуына рұқсат етіледі. 

11. Бейнежазба емтихан соңында, барлық емтихан тапсырушылардың жауаптары 

қабылданған кезде ғана өшіріледі. 

48 сағат ішінде студенттер жинаған баллдар аттестаттау тізімдемесіне қойылады. 
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№1 АРАЛАС ЕМТИХАН: 

ауызша қорғалатын жазбаша жоба. 

Емтихан форматы  – аралас. 

 Moodle ҚОЖ-да өткізіледі.  

Емтихан форматы – бейсинхронды. 

 

Жоба – ұзақ уақыт бойы орындалатын өзіндік оқу жұмысы. Емтихан форматы 

барлық мамандықтар үшін жарамды. 

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. 

 

ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ РЕГЛАМЕНТІ 

 

 Емтихан екі бөлімнен тұрады: жазбаша (жобаны іске асыру, іске асыру туралы 

есеп) және ауызша (жобаны қорғау). 

• Жобаның жазбаша бөлігі Moodle ҚОЖ-да оқытушы тағайындаған 

мерзімдермен орындалады. Дедлайн – емтиханның ауызша бөлігін 

тапсыру басталғанға дейін 24 сағат бұрын.  

• Емтиханның ауызша бөлігі емтихандар кестесінде көрсетілген уақыт 

бойынша өткізіледі. 

ОҚЫТУШЫ 

1. Емтихандардың кестесі белгілі болған кезде, Moodle ҚОЖ-ға "Пән бойынша қорытынды 

емтихан" құжатын pdf форматында орналастырыңыз.Онда: 

• Емтихан өткізудің ережесі; 

• Бағалау саясаты; 

• Жауаптарды ұсыну форматы; 

• Тапсырма тақырыптары: жеке немесе топқа арналған; 

• өткізу кестесі (тапсырмаларды орындау дедлайндары); 

• топтардың құрамы (әр топта веб-конференция ұйымдастырушысын тағайындаңыз, ол 

талқылаудың бейнежазбасын жасайды және оны бейнеге сілтеме жариялай отырып, 

жүйеде тапсырмамен бірге береді) болу керек. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. «Пән бойынша қорытынды емтихан» құжатында бағалау 

ережелерін міндетті түрде көрсетіңіз – бағаның қанша пайызы жазбаша бөлікке (есепті 

бағалау) және студенттердің ауызша қорғауына бөлінеді.   

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Міндетті шарт туралы хабарлаңыз – оқытушы тапсырманы 

талқылау кезінде әр қатысушының белсенділігін бағалап, оны аттестациялау кезінде ескеруі 

үшін топтың барлық қатысушыларының бет-жүздері бейнежазбада көрінуі керек. 

 

2.Дайындалған PDF файлын Moodle ҚОЖ-ға нөлдік оқу аптасына жүктеңіз – ол курстың 

басында – бірінші аптаға дейін орналасқан. Ол үшін "Тапсырма" элементін қолданыңыз 

және оны "Пән бойынша қорытынды емтихан" деп атаңыз. 

МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ДЕДЛАЙНДАРДЫ ҚОЙЫҢЫЗ 

2. Мұны орындау үшін "Басталу күні" және "Аяқталу күні" терезелерін мұқият баптаңыз. (2-

қосымшаны қараңыз). 

• «Басталу күні» терезесінде кесте бойынша емтиханның басталу күні мен уақытын 

белгілеңіз.  
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• «Аяқталу күні» терезесінде емтиханның аяқталу күні мен уақытын кесте бойынша 

емтихан басталатын уақытқа дейін 24 сағат бұрын орналастырыңыз. 

Уақыт өткеннен кейін студент файлдарды жібере алмайды. 

 

• Тіркелген файлдардың санын тапсырмаға байланысты ӨЗІҢІЗ АНЫҚТАҢЫЗ. 
Егер сіз бірнеше файлды жіберуді сұрасаңыз, барлық жіберілген жұмыстар үшін 

максималды жалпы балл – 100 балл. 

• Антиплагиат және Strikeplagiarism сервистерімен жұмысты тексеруді баптаңыз. 

(қиындық туындаған жағдайда ЖББТИ қызметкерлері Шынар Смағұловаға немесе 

Анель Манкееваға жедел желідегі телефондар арқылы хабарласыңыз). 

 
 

 

МАҢЫЗДЫ. Тапсырмаға ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ШЕКТЕУІН міндетті түрде қойыңыз! 

 

3. Студенттерге емтихан ережелері мен жоба тақырыптары немесе шығармашылық 

тапсырмалар қайда жүктелгенін ортақ чатта хабарлаңыз. 

 

1-бөлім. ЖАЗБАША. 

 

СТУДЕНТТЕР 
1. Оқытушы белгілеген уақытта MOODLE ҚОЖ-да авторизацияланады және "Пән бойынша 

қорытынды емтихан" тапсырмасына қол жеткізеді. 

2. Оқытушының тапсырмасын оқиды. 

Топтық тапсырма жағдайында топтар "Пән бойынша қорытынды емтихан" 

құжатында көрсетілген тізімдерге сәйкес қалыптастырылады. 

2.1 Қатысушылар топта жұмыс істеу кезінде тапсырманы орындау үшін бір-бірімен байланысқа 

шығады, БКБ платформаларында талқылаулар ұйымдастырады (жобаны немесе шығармашылық 

тапсырманы орындау бойынша бірлескен жұмыстың бейнежазбасын жүзеге асыра отырып 

Microsoft Teams корпоративтік қосылымдары ұсынылады, техникалық мәселелер болған кезде  – 

ZOOM, Skype және басқалары). 

2.2 Оқытушы тағайындаған конференцияны ұйымдастырушы студент қорытынды 

жобамен бірге Moodle ҚОЖ арқылы мәтінде көрсетілген жұмыстың гиперсілтемесі 

түрінде топтың талқылауының кемінде 2 бейнежазбасын ұйымдастырып, жазып және 

жіберуі тиіс (бейне файлдарды студент бұлтты деректер қоймасына жүктейді, "Сілтеме 

бойынша қол жеткізу" шектеуі бар файлға сілтеме студенттің жауап файлында 

көрсетіледі). 

3. Оқытушының тапсырмасын орындайды. 
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4. Қолжеткізілген нәтижелер негізінде жасалған жұмыс туралы қорытынды есеп жасайды. 

5. Емтихан кестесіне сәйкес  студенттер Moodle ҚОЖ-ға тапсырманың нәтижесін жүктейді, 

ол үшін: 

5.1 студенттер MOODLE ҚОЖ-да (есептік жазба арқылы ) авторизацияланады, 

5.2 «Пән бойынша қорытынды емтихан» элементін ашады, 

5.3 «Тапсырмаға жауап қосу» пунктін таңдайды, 

5.4 файлдарды жүктеу өрісіне өз жұмысын жүктейді, «Сақтау» түймесін басады. 
 

МАҢЫЗДЫ. Moodle ҚОЖ-ға дайын жұмыстарды жүктеу мерзімдерін ауыстыруға жол 

берілмейді! 

 

Студенттік есеп мазмұнының мысалы: 

1. Кіріспе бөлім 

• нақты жүктелетін құжат авторының аты-жөні көрсетілген топ тізімі; 

• тапсырманың қысқаша сипаттамасы – бұл нақты тапсырманың сипаттамасы, 

оқытушының бүкіл құжатын көшірудің қажеті жоқ. 

2. Негізгі бөлім: 

• қолжеткізілген нәтижелердің сипаттамасы (тапсырмаға байланысты баяндама, 

бейнелер, бейнежазбаларға сілтемелер, диаграммалар, графиктер және т.б. түрінде 

қойылған міндетті тікелей шешу); 

• жобалық тапсырманың орындалу барысын сипаттау; 

• жоба барысында туындаған ауытқулар мен қиындықтардың сипаттамасы, сондай-

ақ оларды жеңуде пайдаланылған жолдар. 

3. Топтық жұмыс (топтық жұмыс жағдайында): 

• топтың мүшелері: 

жоба тапсырмаларын орындаудағы жеке үлесін сипаттайды;  

әр студент қол жеткізген нәтижелерін және олардың жобаны жүзеге асырудағы 

маңыздылығын ашады; 

• топ басшысы (бейнежазбаға жауапты)  

жобаны жүзеге асырудағыөз үлесін сипаттайды.  

Бұдан басқа топ басшысының есебінде (топтың қалған қатысушыларының есептерінен) 

топтың әрбір қатысушысы орындаған жұмыс көрсетіледі.  

Әр білім алушының жұмысының сипаттамасы есепте жеке тараулармен немесе 

мәтіндегі блоктарға гиперсілтемелер арқылы жасалады, онда нақты қатысушы жасаған 

жұмыстың сипаттамасы беріледі.  

Топ басшысы нақты студенттің жұмысын сипаттауды сол студенттің тегінен, атынан 

және әкесінің атынан бастауы керек. 

Қажет болса топ басшысы студенттің жұмысына түсініктеме қалдырады. 

4. Қорытынды. Атқарылған жұмыс бойынша қорытындылар. 

5. Әдебиет. 

6. пайдаланылған әдебиеттер тізімі; 

7. жобада пайдаланылған қойылған міндеттерді шешу тәсілдері мен 

технологияларының сипаттамасы (бағдарламалар, құралдар, түйінді нормативтік 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Қорытынды ЕСЕПТЕРДІ тек *doc және *docх форматтарында 

ғана жүктеуге жол беріледі. Қосымша файлдар бар болса – суреттер, графиктер, листингтер 

және т.б. тапсырмаға байланысты тиісті форматтарда жүктелуі мүмкін (бұл үшін "Тапсырма" 

элементін құру кезінде doc /docx-тен басқа, осы форматтағы файлдарды жүктеу мүмкіндігін 

орнатыңыз). 

Жүктелетін файлдардың мөлшері 30 Мб аспауы керек. Үлкен файлдарды жіберу қажет 

болған жағдайда студенттер бұлтты сақтау орындарына файлдарды жүктейді және есеп 

мәтінінде оларға сілтемелер жариялайды.  

. 
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құжаттарға сілтемелер, әдістемелер). 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. ӘР студент өз есебінде кіріспе және негізгі бөліктерді, 

қорытындыларды, әдебиеттерді жазуы керек (топтық жоба жағдайында барлығы бірдей).  

Топтық жұмыс блогында әр студент оқытушы қойған мәселені шешуде тек өзінің 

үлесін ғана сипаттайды  (яғни, бұл блок әр есепте ерекше болады), тек топ басшысының 

есебінен басқа әр студенттің жетістігін тізімдеу керек. 

 

ОҚЫТУШЫ 

1. Емтиханның жазбаша бөлігі нәтижесінде оқытушы студенттерден: 

1) егер бұл бірлескен жұмыс болса, конференциялардың бейнежазбаларын (оны 

сіз топқа тағайындаған бейнеконференцияны ұйымдастырушы жібереді), 

2) ӘР СТУДЕНТТЕН аяқталған жоба жұмысын есеп түрінде және есепке 

қосымша файл-қосымшаларды *.doc (*.docx)  түрінде (қажет болған жағдайда 

тапсырмаға байланысты); 

3) студенттердің жобасын ауызша қорғаудың бейнежазбасын алады. 

Есепте әр білім алушының жобаның қандай бөлігін орындағаны көрсетілуі керек. 

Ол үшін орындалған жұмысқа байланысты есептің әр тармағында топқа 

қатысушы студенттің аты-жөнін көрсету керек. 

2. Әр студенттің қорытынды жұмысын тексереді. 

3. Антиплагиат (міндетті түрде) және Strikeplagiarism жүйелерінде (міндетті емес, даулы 

сәттерде және/немесе плагиаттың бастапқы көздері туралы қосымша ақпарат алу қажет 

болған жағдайда) ТЕК ТОП БАСШЫСЫНЫҢ ҒАНА ЕСЕБІН плагиаттың бар-жоғына 

тексереді). 

 

МАҢЫЗДЫ. Емтихан жұмысын бірегейлікке тексеру. 

Оқытушы Антиплагиат жүйесінің есебі негізінде топ басшысы есебінің негізгі 

бөліктерін (кіріспе және негізгі бөлімдер, қорытынды және әдебиет) бағалайды. 

Содан кейін есептің «Дереккөздері» тізіміндегі тиісті блоктарды өшіру/қосу арқылы 

плагиатқа қарсы есеп қайта есептеледі, әр студенттің тарауын жеке-жеке плагиаттың бар-

жоғына талдайды.  

 

Жеке жобалық тапсырмалар жағдайында студенттің есебі плагиаттың бар-

жоғына толық бағаланады. 

 

2-бөлім. АУЫЗША ҚОРҒАУ 

Емтиханның ауызша бөлігі емтихандар кестесінде көрсетілген уақыт бойынша 

өткізіледі.  

       Емтиханның ауызша бөлігінде: 

• Microsoft Teams корпоративтік қосылымы ұсынылады; 

• Moodle ҚОЖ-дағы BigBlueButton сервисі ұсынылады;  

• Техникалық мәселелер туындаған жағдайда бірлескен жұмыстың бейнежазбасын 

жүзеге асыра отырып, ZOOM, Skype және т.б. сыртқы ресурстары пайдаланылады.  

 

Емтихан барысын бақылау 

Оқытушы немесе емтихан комиссиясы: 

• Емтиханның бейнежазбасын жүзеге асырады, 

• емтиханның бейнежазбасын сессия аяқталған күннен бастап 3 ай бойы сақтайды. 

 

Ұзақтығы 

Дайындық және қорғау уақытын емтихан алушы немесе емтихан комиссиясы шешеді. 
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Емтихан кестесі бойынша оқытушы веб-конференцияны жоспарлап, студенттерге 

хабарлайды. 

1. Барлық қатысушылар конференцияға онлайн қосылғаннан кейін оқытушы: 

a. емтиханның БЕЙНЕЖАЗБАСЫН қосады; 

b. емтиханға қатысушыларды қабылдайды; 

c. бейнежазбаның жүріп жатқандығы туралы ескертеді; 

d. емтиханның регламенті туралы хабарлайды: 

• емтихан тапсырушылардың ретін, 

• жауап беруге берілетін уақытты; 

• басқа емтихан тапсырушыларға күту режимінде болуға – камераның 
алдында үнемі болмауға, бірақ жиналыстан шықпауға рұқсат етеді; 

e. емтихан тапсырушының аты-жөнін және тегін хабарлайды; 

f. емтихан алушыдан бейнекамераға жеке басын куәландыратын құжатты (Жеке 

куәлігі немесе төлқұжат. Емтиханды ID-карта бойынша қабылдауға тыйым 

салынады), ол орналасқан бөлмені  (бөлмеде бөтен адамдар, қосымша ақпарат 

көздері болмауы керек (егер бұл студент тарапынан мүмкін болса)  көрсетуді 

сұрайды. 

2. Студент веб-камерада және/немесе өз экранын көрсете отырып (егер презентация 

ретінде көрнекі бөлігі бар жобаны қорғау қарастырылған болса) өз жұмысын 

қорғауды жүзеге асырады. 

3. Оқытушы студентке оның жұмысының мазмұны бойынша қосымша сұрақтар қояды. 

4. Студенттің жауабы аяқталғаннан кейін оқытушы оған бейнеконференциядан 

шығуға рұқсат береді және келесі студентті жауапқа шақырады. 

5. Студенттердің жазбаша жұмыстары мен оларды ауызша қорғауды тексеру 

негізінде оқытушы студенттерге тиісті балл тағайындау туралы шешім 

қабылдайды. 

6. Студенттің қорытынды бағасын оқытушы: 

• MOODLE ҚОЖ жүйесінде балл түрінде қояды; 

• жүйедегі балдарды Univer АЖ-ның аттестаттау тізімдемесіне ауыстырады. 

7. Жоба немесе шығармашылық тапсырма форматында өткізілген емтихан үшін 

аттестаттау тізімдемесіне балл қою уақыты – 96 сағатқа дейін. 
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9. №2 АРАЛАС ЕМТИХАН: 

Miro интерактивті тақталарын қолдану арқылы жоба жұмысы. 

Емтихан форматы – аралас. 

 

Студенттердің жобалық жұмысы – белгілі бір практикалық немесе теориялық маңызды 

мәселені шешуге бағытталған студенттердің өзіндік қызметі. 

 

Шарты – емтиханның осы түрін өткізу үшін оқытушы топтық және (немесе) жеке 

жобалардың тақырыптарын алдын ала таратуы керек, студенттерге Miro интерактивті 

тақталарымен жұмыс істеу әдістемесін түсіндіруі қажет. 

 

Ұзақтығы – бірнеше күн немесе апта. Оқытушының қалауы бойынша. 

 

Тапсыру мерзімі – емтихан кестелеріне сәйкес. 

 

Әр түрлі форматтағы әдістемелік компонент туралы толығырақ Әдістемелік жұмыс 

қызметі әзірлеген ҚБТ қолдану арқылы оқыту жөніндегі әдістемелік нұсқаулықтан, 

факультеттердің әдістемелік кеңестерінің төрағалары дайындаған нұсқаулықтан немесе 

оның жетекшісі Гүлназия Толғайқызы Жакуповамен тікелей хабарласып біле аласыз.  

Байланыстары: 8 708 567 05 26 (whatsapp), gulnaz.tolgaevna@kaznu.kz. 

 

ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ РЕГЛАМЕНТІ 
 

 Емтихан екі бөлімнен тұрады: жазбаша (жобаны іске асыру, Miro-да көрсету, іске 

асыру туралы есеп) және ауызша (жобаны қорғау). 

• Жобаның жазбаша бөлігі Moodle ҚОЖ-да оқытушы тағайындаған 

мерзімдермен орындалады. Дедлайн – емтиханның ауызша бөлігін 

тапсыру басталғанға дейін 24 сағат бұрын.  

• Емтиханның ауызша бөлігі емтихандар кестесінде көрсетілген уақыт 

бойынша өткізіледі. 

 

ОҚЫТУШЫ 

1. Емтихандардың кестесі белгілі болған кезде, Moodle ҚОЖ-ға "Пән бойынша қорытынды 

емтихан" құжатын pdf форматында орналастырыңыз. Онда: 

• Емтихан өткізудің ережесі; 

• Бағалау саясаты; 

• Жоба тақырыптары: жеке немесе топқа арналған; 

• Жауаптарды ұсыну форматы; 

• өткізу кестесі (тапсырмаларды орындау дедлайндары); 

• топтардың құрамы (әр топта веб-конференция ұйымдастырушысын тағайындаңыз, 

ол талқылаудың бейнежазбасын жасайды және оны бейнеге сілтеме жариялай 

отырып, жүйеде тапсырмамен бірге береді). Студенттердің бір топтан екінші топқа 

ауысуы бекітілгеннен кейін мүмкін емес; 

• Miro интерактивті тақта қызметтерімен жұмыс істеу туралы қысқаша анықтама. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. «Пән бойынша қорытынды емтихан» құжатында 

бағалау ережелерін міндетті түрде көрсетіңіз – бағаның қанша пайызы жазбаша бөлікке 

(есепті бағалау) және студенттердің ауызша қорғауына бөлінеді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Міндетті шарт туралы хабарлаңыз – оқытушы тапсырманы 

талқылау кезінде әр қатысушының белсенділігін бағалап, оны аттестациялау кезінде 
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ескеруі үшін топтың барлық қатысушыларының бет-жүздері бейнежазбада көрінуі керек. 

 

Дайындалған PDF файлын Moodle ҚОЖ-ға нөлдік оқу аптасына жүктеңіз – ол курстың 

басында – бірінші аптаға дейін орналасқан. Ол үшін "Тапсырма" элементін қолданыңыз 

және оны "Пән бойынша қорытынды емтихан" деп атаңыз. 

МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ДЕДЛАЙНДАРДЫ ҚОЙЫҢЫЗ 

2. Мұны орындау үшін "Басталу күні" және "Аяқталу күні" терезелерін мұқият баптаңыз. (2-

қосымшаны қараңыз). 

• «Басталу күні» терезесінде кесте бойынша емтиханның басталу күні мен уақытын 

белгілеңіз.  

• «Аяқталу күні» терезесінде емтиханның аяқталу күні мен уақытын кесте бойынша 

емтихан басталатын уақытқа дейін 24 сағат бұрын орнатыңыз. 

 

Уақыт өткеннен кейін студент файлдарды жібере алмайды. 

 

• Тіркелген файлдардың санын тапсырмаға байланысты ӨЗІҢІЗ АНЫҚТАҢЫЗ. 
Егер сіз бірнеше файлды жіберуді сұрасаңыз, барлық жіберілген жұмыстар үшін максималды 

жалпы балл – 100 балл. 

• Антиплагиат және Strikeplagiarism сервистерімен жұмысты тексеруді баптаңыз. 

(қиындық туындаған жағдайда ЖББТИ қызметкерлері Шынар Смағұловаға немесе 

Анель Манкееваға жедел желідегі телефондар арқылы хабарласыңыз). 

 
 

 

МАҢЫЗДЫ. Тапсырмаға ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ШЕКТЕУІН міндетті түрде қойыңыз! 

(2-Қосымшаны қараңыз) 

 

3. Студенттерге емтихан ережелері мен жоба тақырыптары немесе шығармашылық 

тапсырмалар қайда жүктелгенін ортақ чатта хабарлаңыз. 

 

1-бөлім. MIRO+ЖАЗБАША БӨЛІМ 

 

СТУДЕНТТЕР 
1. Оқытушы белгілеген уақытта MOODLE ҚОЖ-да авторизацияланады және "Пән бойынша 

қорытынды емтихан" тапсырмасына қол жеткізеді. 

2. Оқытушының тапсырмасын оқиды. 

Топтық тапсырма жағдайында топтар "Пән бойынша қорытынды емтихан" құжатында 

көрсетілген тізімдерге сәйкес қалыптастырылады. 

2.1 Қатысушылар топта жұмыс істеу кезінде тапсырманы орындау үшін бір-бірімен байланысқа 
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шығады, БКБ платформаларында талқылаулар ұйымдастырады (жобаны немесе шығармашылық 

тапсырманы орындау бойынша бірлескен жұмыстың бейнежазбасын жүзеге асыра отырып 

Microsoft Teams корпоративтік қосылымдары ұсынылады, техникалық мәселелер болған кезде  – 

ZOOM, Skype және басқалары). 

2.2 Оқытушы тағайындаған конференцияны ұйымдастырушы студент қорытынды 

жобамен бірге Moodle ҚОЖ арқылы мәтінде көрсетілген жұмыстың гиперсілтемесі 

түрінде топтың талқылауының кемінде 2 бейнежазбасын ұйымдастырып, жазып және 

жіберуі тиіс (бейне файлдарды студент бұлтты деректер қоймасына жүктейді, "Сілтеме 

бойынша қол жеткізу" шектеуі бар файлға сілтеме студенттің жауап файлында 

көрсетіледі). 

3. Оқытушының тапсырмасын орындайды. 

4. Қолжеткізілген нәтижелер негізінде жасалған жұмыс туралы қорытынды есеп жасайды. 

5. Miro интерактивті тақталарының құралдарын қолдана отырып, жобаның қорытынды 

презентациясын жасайды. 

6. Оқытушы белгілеген мерзім аяқталғанға дейін Студенттер тапсырманың нәтижесін 

MOODLE ҚОЖ-ға жүктейді, ол үшін: 

7.1 студенттер MOODLE ҚОЖ-да авторизацияланады 

7.2 «Пән бойынша қорытынды емтихан» элементін ашады  

7.3 «Тапсырмаға жауап қосу» пунктін таңдайды 

7.4 файлдарды жүктеу өрісіне өз жұмысын жүктейді,  

7.5«Сақтау» түймесін басады. 

 

 МАҢЫЗДЫ. Moodle ҚОЖ-ға дайын жұмыстарды жүктеу мерзімдерін ауыстыруға жол 

берілмейді! 

 

Miro тақтасындағы жобаның қорытынды презентациясының құрылымы мысалы: 

1. Кіріспе бөлім: 

• жобаның мақсаты мен міндеттерінің сипаттамасы; 

• жобаның өзектілігі, практикалық іске асыру мүмкіндігі. 

2. Мазмұндық бөлігі: 

• жобалық тапсырманың орындалу барысын сипаттау; 

• жоба нәтижелерінің сипаттамасы; 

• жобаны орындау барысында туындаған ауытқулар мен қиындықтарды, сондай-ақ 

оларды жеңудің пайдаланылған жолдарын сипаттау; 

3. Топтың сипаттамасы: 

• топ басшысының топтың әрбір мүшесінің жобаны іске асыруға қосқан үлесі, олар 

жасаған жұмыстың сапасы туралы қысқаша пікірі. 

Жобаның презентациясын Miro тақтасында құру кезінде жобаның міндеттеріне 

байланысты сыртқы файлдарға сілтемелерді, суреттерді, мультимедиа мазмұнын және 

басқа да қосымша материалдарды пайдалануға рұқсат етіледі. 

 

Студенттік есеп мазмұнының мысалы: 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Қорытынды ЕСЕПТЕРДІ тек *doc және *docх форматтарында 

ғана жүктеуге жол беріледі. Қосымша файлдар бар болса – суреттер, графиктер, листингтер 

және т.б. тапсырмаға байланысты тиісті форматтарда жүктелуі мүмкін (бұл үшін "Тапсырма" 

элементін құру кезінде doc /docx-тен басқа, осы форматтағы файлдарды жүктеу мүмкіндігін 

орнатыңыз). 

Жүктелетін файлдардың мөлшері 30 Мб аспауы керек. Үлкен файлдарды жіберу қажет 

болған жағдайда студенттер бұлтты сақтау орындарына файлдарды жүктейді және есеп 

мәтінінде оларға сілтемелер жариялайды.  

. 
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1. Кіріспе бөлім 

• нақты жүктелетін құжат авторының аты-жөні көрсетілген топ тізімі; 

• тапсырманың қысқаша сипаттамасы – бұл нақты тапсырманың сипаттамасы, 

оқытушының бүкіл құжатын көшірудің қажеті жоқ. 

2. Негізгі бөлім: 

• жобаның қол жеткізілген нәтижелерінің сипаттамасы (тапсырмаға байланысты 

баяндама, бейнелер, бейнежазбаларға сілтемелер, диаграммалар, графиктер және 

т.б. түрінде қойылған міндетті тікелей шешу); 

• жобалық тапсырманың орындалу барысын сипаттау; 

• жоба барысында туындаған ауытқулар мен қиындықтардың сипаттамасы, сондай-

ақ оларды жеңуде пайдаланылған жолдар. 

8. Топтық жұмыс (топтық жұмыс жағдайында): 

• топтың мүшелері: 

• жоба тапсырмаларын орындаудағы жеке үлесін сипаттайды;  

• әр студент қол жеткізген нәтижелерін және олардың жобаны жүзеге асырудағы 

маңыздылығын ашады; 

• топ басшысы (бейнежазбаға жауапты)  

• жобаны жүзеге асырудағы өз үлесін сипаттайды.  

• Бұдан басқа топ басшысының есебінде (топтың қалған қатысушыларының 

есептерінен) топтың әрбір қатысушысы орындаған жұмыс көрсетіледі.  

• Әр білім алушының жұмысының сипаттамасы есепте жеке тараулармен немесе 

мәтіндегі блоктарға гиперсілтемелер арқылы жасалады, онда нақты қатысушы 

жасаған жұмыстың сипаттамасы беріледі.  

• Топ басшысы нақты студенттің жұмысын сипаттауды сол студенттің тегінен, атынан 

және әкесінің атынан бастауы керек. 

• Қажет болса топ басшысы студенттің жұмысына түсініктеме қалдырады. 

9. Қорытынды. Атқарылған жұмыс бойынша қорытындылар. 

10.  Әдебиет. 

• пайдаланылған әдебиеттер тізімі; 

• жобада пайдаланылған қойылған міндеттерді шешу тәсілдері мен технологияларының 

сипаттамасы (бағдарламалар, құралдар, түйінді нормативтік құжаттарға сілтемелер, 

әдістемелер). 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. ӘР студент өз есебінде кіріспе және негізгі бөліктерді, 

қорытындыларды, әдебиеттерді жазуы керек (топтық жоба жағдайында барлығы бірдей).  

Топтық жұмыс блогында әр студент әр студенттің жетістіктері тізімделетін топ 

басшысының есебін қоспағанда, оқытушының қойған міндетін шешуге қосқан үлесін ғана 

сипаттайды, яғни бұл блок әр есепте ерекше болады. 

 

ОҚЫТУШЫ 
1. Емтиханның бірінші бөлімі нәтижесінде – Miro+Жазбаша бөлімде оқытушы студенттерден: 

1) дайындалған Miro интерактивті тақтасына сілтемені (студенттер есебінің мәтінінде 

көрсетілген); 

2) егер бұл бірлескен жұмыс болса, конференциялардың бейнежазбаларын (оны сіз 

топқа тағайындаған бейнеконференцияны ұйымдастырушы жібереді), 

3) ӘР СТУДЕНТТЕН аяқталған жоба жұмысын есеп түрінде және есепке қосымша 

файл-қосымшаларды *.doc (*.docx)  түрінде (қажет болған жағдайда тапсырмаға 

байланысты) алады.  

Есепте әр білім алушының жобаның қандай бөлігін орындағаны көрсетілуі керек. Ол 

үшін орындалған жұмысқа байланысты есептің әр тармағында топқа қатысушы 

студенттің аты-жөнін көрсету керек. 
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4) студенттердің жобасын ауызша қорғаудың бейнежазбасын алады. 

 

2. Әр студенттің қорытынды жұмысын тексереді. 

3. Антиплагиат (міндетті түрде) және Strikeplagiarism жүйелерінде (міндетті емес, даулы 

сәттерде және/немесе плагиаттың бастапқы көздері туралы қосымша ақпарат алу қажет 

болған жағдайда) ТЕК ТОП БАСШЫСЫНЫҢ ҒАНА ЕСЕБІН плагиаттың бар-жоғына 

тексереді. 

 

МАҢЫЗДЫ. Емтихан жұмысын бірегейлікке тексеру. 

Оқытушы Антиплагиат жүйесінің есебі негізінде топ басшысы есебінің негізгі 

бөліктерін (кіріспе және негізгі бөлімдер, қорытынды және әдебиет) бағалайды. 

Содан кейін есептің «Дереккөздері» тізіміндегі тиісті блоктарды өшіру/қосу арқылы 

плагиатқа қарсы есеп қайта есептеледі, әр студенттің тарауын жеке-жеке плагиаттың бар-

жоғына талдайды.  

 

Жеке жобалық тапсырмалар жағдайында студенттің есебі плагиаттың бар-

жоғына толық бағаланады. 

 

2-бөлім. АУЫЗША ҚОРҒАУ 

 

Емтиханның ауызша бөлігі емтихандар кестесінде көрсетілген уақыт бойынша 

өткізіледі. 

Емтиханның ауызша бөлігінде: 

• Microsoft Teams корпоративтік қосылымы ұсынылады; 

• Moodle ҚОЖ-дағы BigBlueButton сервисі ұсынылады;  

• Техникалық мәселелер туындаған жағдайда бірлескен жұмыстың 

бейнежазбасын жүзеге асыра отырып, ZOOM, Skype және т.б. сыртқы 

ресурстары пайдаланылады. 

 

Емтихан барысын бақылау 

Оқытушы немесе емтихан комиссиясы: 

• Емтиханның бейнежазбасын жүзеге асырады, 

• емтиханның бейнежазбасын сессия аяқталған күннен бастап 3 ай бойы сақтайды. 

 

Ұзақтығы 

Дайындық және қорғау уақытын емтихан алушы немесе емтихан комиссиясы шешеді. 

1. Емтихан кестесі бойынша оқытушы веб-конференцияны жоспарлап, студенттерге 

хабарлайды. 

2. Барлық қатысушылар конференцияға онлайн қосылғаннан кейін оқытушы: 

a. емтиханның БЕЙНЕЖАЗБАСЫН қосады; 

b. емтиханға қатысушыларды қабылдайды; 

c. бейнежазбаның жүріп жатқандығы туралы ескертеді; 

d. емтиханның регламенті туралы хабарлайды: 

• емтихан тапсырушылардың ретін, 

• жауап беруге берілетін уақытты; 

• басқа емтихан тапсырушыларға күту режимінде болуға – камераның 

алдында үнемі болмауға, бірақ жиналыстан шықпауға рұқсат етеді; 

• емтихан тапсырушының аты-жөнін және тегін хабарлайды; 

• емтихан алушыдан бейнекамераға жеке басын куәландыратын 

құжатты (Жеке куәлігі немесе төлқұжат. Емтиханды ID-карта бойынша 
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қабылдауға тыйым салынады), ол орналасқан бөлмені  (бөлмеде бөтен 

адамдар, қосымша ақпарат көздері болмауы керек (егер бұл студент 

тарапынан мүмкін болса)  көрсетуді сұрайды. 

3. Студент веб-камерада және/немесе өз экранын көрсете отырып (егер презентация 

ретінде көрнекі бөлігі бар жобаны қорғау қарастырылған болса) өз жұмысын 

қорғауды жүзеге асырады. 

4. Оқытушы студентке оның жұмысының мазмұны бойынша қосымша сұрақтар қояды. 

5. Студенттің жауабы аяқталғаннан кейін оқытушы оған бейнеконференциядан 

шығуға рұқсат береді және келесі студентті жауапқа шақырады. 

6. Miro+студенттердің жазбаша жұмыстары мен олардың ауызша қорғауын тексеру 

негізінде оқытушы студенттерге тиісті балдарды тағайындау туралы шешім 

қабылдайды. 

7. Студенттің қорытынды бағасын оқытушы:  

• MOODLE ҚОЖ жүйесінде балл түрінде қояды; 

• жүйедегі балдарды Univer АЖ-ның аттестаттау тізімдемесіне ауыстырады. 

• Жоба немесе шығармашылық тапсырма форматында өткізілген емтихан үшін 

аттестаттау тізімдемесіне балл қою уақыты – 96 сағатқа дейін. 

 

Жобалық жұмыстың негізгі кезеңдері: 
Кезеңнің атауы Кезеңнің сипаты Жауапты 

Жобалық топтарды 
қалыптастыру 

Студенттерді жобалық топтарға бөлу Пән оқытушысы 

Жобалық 

тапсырмалардың 

мақсаты 

Жобалардың мақсаттары мен міндеттерін, 

орындалу мерзімдерін белгілеу, жұмыстардың 

орындалу барысын сипаттау, қойылған 

міндеттерді шешу кезінде сыни нүктелерді 

айқындау. 
Жобалық тапсырмаларды топтар бойынша 
бөлу. 

Пән оқытушысы 

Жобаны талқылау Студенттердің жобалық есепті шешу 
жолдарын өз бетінше іздеуі, негізгі кезеңдерді 
орналастыру, топ қатысушыларының 
жауапкершіліктерін бөлу. 

Топ басшысы, топ мүшелері 

Жобаны іске асыру Белгіленген міндетті орындау және оны шешу 
нәтижелерін ұсыну. 

Топ мүшелері 

Жобалық семинарлар Топ мүшелерінің қол жеткізген нәтижелерін 
талқылау және талдау, қиын сәттерді шешу 
жолдарын іздеу. 

Топ басшысы, топ мүшелері 

Жобаны қорғауға 
дайындау 

Moodle ҚОЖ-ға қорытынды есепті 
қалыптастыру және жүктеу, қол жеткізілген 
нәтижелерді Miro тақтасында ұсыну. 

Топ басшысы, топ мүшелері 

Жобаны қорғау Қол жеткізілген нәтижелерді таныстыру, 

топтың әр мүшесінің жобаға қатысу рөлі мен 

дәрежесін сипаттау. 

Топ басшысы (Жобаны Жалпы 

қорғау және жобаны іске асыруға өз 

үлесін қорғау), топ мүшелері 

(орындалған жұмыстарды жеке 

қорғау) 

Жобаны талдау және 
бағалау 

Топтың барлық қатысушыларына қорытынды 
баға қою 

Пән оқытушысы 
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10. АЛЬТЕРНАТИВТІ ЕМТИХАН. 

ЖАОК сертификаттарын қайта есептеу 

(Coursera, Stepik, edX және т.б.) 
 

ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ РЕГЛАМЕНТІ 

 

СТУДЕНТТЕР 

ЖАОК интеграциясымен гибридті (аралас) оқыту нысаны шеңберінде пәнді оқитын 

студенттер (+ЖАОК және ЖАОК+ модельдері бойынша) ЖАОК-тың пәнге 

интеграциялануының ЖББТИ бекіткен картасы болған жағдайда: 

• ЖАОК сертификаты бойынша кредиттерді қайта есептей отырып, пән бойынша 

баламалы қорытынды бақылаудан өту ниеті туралы оқу жұмысы жөніндегі 

проректор атына өтініш жасайды; 

• оқытушыға өтініш пен сілтемені электронды түрде жібереді (5-қосымша). 

• МАҢЫЗДЫ. Балама емтиханды бүкіл топ немесе жеке студенттер таңдай алады. Егер 

топтағы жекелеген студенттер баламалы емтиханмен келіспеген жағдайда олар үшін 

емтихан формасы жоғарыда көрсетілген (тестілеу, жазбаша, жобалық, ауызша) емтихан 

формаларының бірі бойынша өткізіледі. 

• МАҢЫЗДЫ. Балама емтиханды тек пән бойынша күтілетін оқу нәтижелері мен ЖАОК 

сәйкес келген жағдайда ғана өз бетінше оқыған ЖАОК бойынша Coursera 

сертификаттарының иегерлері тапсыра алады. Қайта есептеу мүмкіндігі туралы 

шешімді бітіртуші кафедра қабылдайды. 

 

ОҚЫТУШЫ 

1. Студенттердің өтініштері мен сертификаттарға сілтемелерді электронды түрде жинайды. 

2. ЖАОК орталығына зерттелген ЖАОК сілтемесін, алған сертификаттарына сілтемелері бар 

студенттердің тізімін, растау үшін сертификаттардың электрондық немесе қағаз 

нұсқаларын жібереді. 

3. Қолданылатын білім беру платформасында мүмкін болса студенттердің пән бойынша 

бағаларымен жиынтық кестесін қалыптастырады. 

4. Кафедраға студенттердің өтініштерін, ЖАОК орталығымен расталған сертификаттардың 

электронды немесе қағаз нұсқаларын және егер қолданылатын білім беру платформасында 

қалыптастыру мүмкін болса студенттердің пән бойынша бағалары бар жиынтық кестені 

ұсынады. 

5. Бітіртуші кафедра ұсынылған құжаттардың негізінде және сертификаттарды тексергеннен 

кейін ұсынылған сертификаттар мен бағалары бар жиынтық кестелерді тану негізінде 

студенттерге қорытынды емтихан балдарын тағайындау туралы шешім қабылдайды. 

6. Факультеттің Ғылыми кеңесі ЖАОК сертификаты негізінде бітіртуші кафедраның 

студенттерге пән бойынша қорытынды балл тағайындау туралы шешімді бекітеді. 

7. Оқытушы факультеттің Ғылыми кеңесінің шешімі және ЖАОК-ты зерделеу қорытындысы 

бойынша онда тіркелген балы бар сертификат негізінде студентке баллдарды аттестаттау 

тізімдемесіне қояды. 
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1-қосымша 

 

MOODLE ҚОЖ-ға тест сұрақтарын жүктеу бойынша нұсқаулық 
 

Moodle ҚОЖ-дағы тест элементімен жұмыс істеу 2 кезеңнен тұрады: Тест элементін 

орнату және сұрақтар қосу. 

 

1-КЕЗЕҢ. ТЕСТ ЭЛЕМЕНТІН БАПТАУ 

 
1. MOODLE ҚОЖ есептік жазбаңызға кіріңіз (кіру үшін логин мен құпиясөз Univer жүйесіне 

кіру/құпиясөзімен бірдей). 

2. Қажетті курсты ашыңыз. 

3. Өңдеу режиміне ауысыңыз. 

 
 

4. Өңдеу режимінде элементті немесе ресурсты қосуды таңдаңыз, ашылған тізімнен Тестті 

таңдаңыз. 
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5. Ашылған тест қосу бетінде «Пән бойынша қорытынды емтихан» деп тестінің атауын енгізу 

қажет. 

6. Кіріспе элементінде (оқытушының қалауы бойынша) студенттерге тестте қанша сұрақ 

болатындығы, орындалу мерзімі, оның қалай бағаланатындығы (балл диапазоны) және т. б. 

туралы сипаттама енгізген жөн.  

7. Синхрондау бөлімінде сіз тестке кететін уақыт шегін және оны өткізуге болатын уақыт 

кезеңін белгілей аласыз.  

 

 
Тестілеудің басталуы – осы тест ашылатын, яғни тапсыру үшін қолжетімді болатын 

күн мен уақытты көрсетуге мүмкіндік береді.    

Тестілеудің аяқталуы – осы тест жабылатын, яғни тапсыру үшін қолжетімді 

болмайтын күн мен уақытты көрсетуге мүмкіндік береді.  

Уақытты шектеу бөлімінде тесттің ұзақтығын орнатыңыз – 60 минут.  

 

8. Мүмкіндік саны бөлімшесінде мүмкіндік санын, яғни білім алушы қанша рет тест тапсыра 

алатынын орнатыңыз. Емтихан үшін 1 мүмкіндікті орнатыңыз.  

 
 

9. Орналасу бөлімінде беттегі тест сұрақтарының орнын реттеуге болады. 

 

 
 

Жаңа парақтың С элементі көлемді тесттерді әрқайсысында шектеулі сұрақтары 

бар бірнеше бетке бөледі. Тестке сұрақтар қосылған кезде, бет үзілімдері осы параметрге 

сәйкес автоматты түрде қосылады. Әрі қарай бет үзілімдерін өңдеу бетінде қолмен 

жылжытуға болады.  
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"Еркін" шарлау әдісі студенттерге тестілеу кезінде кейбір сұрақтарды өткізіп жіберуге 

және оларды кейінірек орындауға мүмкіндік береді. 

10.  Тестке кіру шектеуін күні бойынша орнатыңыз. 

10.1 «Шектеуді қосу» түймесін басыңыз. 

 

 
10.2 «Мерзімді» таңдаңыз 

 
10.3 Тесттің студенттерге өту үшін қол жетімді болатын күн мен уақытын белгілеңіз. 

 
 

11. Барлық баптауларды өңдеу аяқталғаннан кейін "сақтау және курсқа оралу" 

түймесін басыңыз. Курстың нөлдік аптасында дайындалған тест элементінің пайда болуы: 

 
 

 

 

 

 

Тест жасалғаннан кейін тесттен сұрақтарды импорттау үшін оған кіру керек (7-
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сурет). 

 
7-сурет – Тесттің құрылған элементі 

 

 

Оқытушы білім алушылар өткен тест нәтижелерін көре алуы үшін Баптаулар 

блогында Бағалау журналын баптауды таңдау қажет. Құрылған тест элементін басыңыз. 

Ашылған терезеде Тестті өңдеу түймесін басыңыз (8-сурет). 

 
8-сурет – Тестті өңдеу түймесі 

 

Басқаннан кейін тестті өңдеу режимі ашылады, Қосу түймесін басыңыз (9-сурет). 

  
9-сурет – Қосу түймесі 

Тізімнен Жаңа сұрақты таңдаймыз (10-11 суреттер). 
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10-сурет – Тізімдегі жаңа сұрақ элементі 

 
11-сурет – Тестке қосу үшін Сұрақ түрін таңдау 

 

 
Moodle-де тест тапсырмаларында сұрақтардың бірнеше негізгі түрлері 

қолданылады: 
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Бірнеше таңдау 
Бірнеше таңдау (білім алушы өзіне ұсынылған бірнеше нұсқадан сұраққа жауапты 

таңдайды, бұл ретте сұрақтар бір немесе бірден бірнеше дұрыс жауапты беруі мүмкін) (12-

сурет); 

 

 
12-сурет – Сұрақ түрі: бірнеше таңдау 

 
Қосу→Жаңа сұрақ→Бірнеше таңдау →Қосу. 

 

1. Сұрақтың атауын жазамыз: 1,2,3 сұрақ нөмірі … . 

 
2. Сұрақ мәтінін енгіземіз; 

 
3. Әрбір дұрыс жауапқа берілген балды көрсетеміз: 1 немесе 2 және т.б. 

 
 

4. Жауап нұсқаларын енгіземіз, мұнда бірінші нұсқа дұрыс жауап, сондықтан 

бағалау қойындысы 100% құрайды (егер сіздің тестіңізде бірнеше дұрыс жауаптар 

болса, мысалы, 2 дұрыс жауап болса, онда жауаптың бірінші нұсқасында Бағалау 

қойындысы: 50% және жауаптың екінші нұсқасында Бағалау қойындысы: 

50%  деп көрсетіледі). Қате жауапта Бағалау қойындысы: бос болады. Осылайша 

біз барлық жауап нұсқаларын енгіземіз. 
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5. Сақтау түймесін басамыз. 

 
 

Дұрыс/Қате 
Қосу→Жаңа сұрақ→ Дұрыс/Қате →Қосу. 

Дұрыс/Қате (студент Дұрыс және Қате деген екі нұсқа арасында таңдау жасайды) 

(13-сурет); 

 
13-сурет – Дұрыс/Қате нұсқасындағы сұрақ түрі 

 

 
6. Сұрақтың атауын жазамыз: 1,2,3 сұрақ нөмірі … . 

 

 
 

 

 

 

 
7. Сұрақ мәтінін енгіземіз; 
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8. Әрбір дұрыс жауапқа берілген балды көрсетеміз: 1 немесе 2 және т.б. 

 
 

9. Дұрыс жауапты таңдаймыз: Дұрыс немесе Қате 

 
10. Сақтау түймесін басамыз. 
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Сәйкестендіру 
Сәйкестендіру (бірінші топтағы жауаптардың әрбір элементін екінші топтағы 

жауаптар элементіне сәйкестендіру қажет) (14-сурет); 

 

 
14-сурет – Сәйкестендіруге арналған сұрақ типтері. 

 

Қосу→Жаңа сұрақ→ Сәйкестендіру →Қосу. 
1.  Сұрақтың атауын жазамыз: 1,2,3 сұрақ нөмірі … . 

 

 
2. Сұрақ мәтінін енгіземіз. 

 
3. Әрбір дұрыс жауапқа берілген балды көрсетеміз: 1 немесе 2 және т.б. 

 
 

 

 

 
4. Сұрақтар мен жауаптарды сәйкестендіреміз. 
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5. Сақтау түймесін басамыз. 

 
 

Қысқа жауаптар 

 

Қысқа жауаптар (сұраққа жауап сөз немесе қысқа сөйлем болып табылады, әртүрлі 

бағалармен бірнеше дұрыс жауаптарға жол беріледі) (15-сурет); 

 
15-сурет – Сұрақ типі: қысқа жауаптар 

 

 

 
Қосу→Жаңа сұрақ→ Қысқа жауаптар →Қосу. 

1. Сұрақтың атауын жазамыз: 1,2,3 сұрақ нөмірі … . 



57  

 
2. Сұрақ мәтінін енгіземіз; 

 
3. Әрбір дұрыс жауапқа берілген балды көрсетеміз: 1 немесе 2 және т.б. 

 
 

4. Жауап нұсқаларын енгізіп, дұрыс бағалауды көрсетіңіз, Баға:  100 %. 

 
5. Сақтау түймесін басамыз. 

 
Сандық 

Сандық (қысқа жауап сияқты тек есептеу операцияларын орындау үшін сандық 

жауапта дұрыс мәннен ауытқудың рұқсат етілген шекті қателігінің белгіленген аралығы 

болуы мүмкін); 

Қосу→Жаңа сұрақ→ Сандық→Қосу. 
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1.  Сұрақтың атауын жазамыз: 1,2,3 сұрақ нөмірі … . 

 
2. Сұрақ мәтінін енгіземіз; 

 
3. Әрбір дұрыс жауапқа берілген балды көрсетеміз: 1 немесе 2 және т.б. 

 
 

4. Жауап нұсқасын енгіземіз, Қате нұсқаны көрсету мүмкіндігін орнатуға болады, 

егер дұрыс жауап болса Баға 100%. 

 
5. Сақтау түймесін басамыз. 
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Есептелетін 

Есептелетін (мұндай сұрақ формула бойынша мәнді есептеуді ұсынады. 

Формула – бұл әр тестілеу кезінде көрсетілген диапазондардан кездейсоқ 

мәндер алмастырылатын шаблон); 

 

 

 

Қосу→Жаңа сұрақ→ Есептелетін →Қосу. 

1.  Сұрақтың атауын жазамыз: 1,2,3 сұрақ нөмірі … . 

 
2. Сұрақ мәтінін енгіземіз; 

 
3. Әрбір дұрыс жауапқа берілген балды көрсетеміз: 1 немесе 2 және т.б. 

 
 

4. Жауаптар қойындысында дұрыс формуланы енгіземіз, баға 100% деп 

көрсетеміз. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Әрбір қате жауап үшін айыппұл қосымша бетінде 0 % деп көрсетеміз. 
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6. Сақтау түймесін басамыз. 

 
 

7. Қосымша таңбалардың мәнін таңдаймыз. 

 
 

 

 

 

 

 

8. «Бетті сақтау» түймесін басамыз. 
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9. {a} қосымша белгісі – натурал сандар, сондықтан ондық бөлшектерді 

алып тастап, 1-ден 1000-ға дейінгі диапазонды орнатыңыз. 

 
 

 

10. {b} қосымша белгісі – сол сияқты натурал сандар, сондықтан ондық 

бөлшектерді алып тастап, 1-ден 1000-ға дейінгі диапазонды орнатыңыз. 

 
 

 

11. Түймені басамыз. 
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12. Деректер жиынтығын таңдаймыз. Мұнда 20 таңдалды. 

 
13. Қосу түймесін басыңыз. Тиісінше біздің қосымша таңбамыз өзгерді. 

 
14. Төмендегі Сақтау түймесін басу керек. 
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Енгізілген  жауаптар 

Енгізілген жауаптар – бұл «жұмыс дәптеріндегі» сияқты қысқа 

жауаптар, сандық жауаптар немесе бірнеше таңдау тікелей енгізілген мәтін; 

 
 

Қосу→Жаңа сұрақ→ Енгізілген жауаптар →Қосу. 

1. Сұрақтың атауын жазамыз: 1,2,3 сұрақ нөмірі … . 

 

 
2. Сұрақ мәтінін енгіземіз; 

 
3. Әрбір дұрыс жауапқа берілген балды көрсетеміз: 1 немесе 2 және т.б. 

 
4. Кірістірілген жауаптардың форматы: 

✓ барлық сұрақтар ирек жақшаға салынуы керек: {}; 

✓ ашылатын ирек жақша мен қос нүктенің арасында сан тұруы 

мүмкін: осы сұраққа арналған баға. Мысалы, "{2:". Баға үшін "1" санын 

көрсетпеуге болады: "{:"; 

✓ қос нүктеден кейін сұрақ типі көрсетілуі тиіс: MULTICHOICE 

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

✓ бірнеше таңдау мен қысқа жауаптың синтаксисі бірдей, олар тек 

білім алушыға басқаша көрінеді; 

✓ жауап нұсқаларының реті әртүрлі болуы мүмкін; 

✓ дұрыс жауап "=" белгісімен немесе пайыздармен (әдетте 

"%100%") көрсетіледі; 
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✓ қате жауап ешнәрсемен көрсетілмейді немесе пайызбен 

көрсетіледі (әдетте "%0%"); 

✓ егер сіз тиісті пайыздарды енгізсеңіз, 0-ден 100-ге дейінгі 

диапазонда дұрыс жауаптың кез-келген дәрежесін көрсете аласыз; 

✓ біріншіден басқа барлық жауаптар алдыңғыдан " ~ " белгісімен 

бөлінеді; 

✓ жауаптың әр нұсқасы үшін "#"таңбасынан басталатын түсініктеме 

көрсетілуі мүмкін. Егер түсініктеме болмаса, "#" немесе "жоқ" белгісі 

көрсетіледі – ол аса маңызды емес. Түсініктеме тінтуірді апарған кезде пайда 

болатын кішкене терезеде көрсетіледі (егер тест баптауларында 

түсініктемелер көрсетілсе). Терезеде "түсініктеме" атауы бар және оны 

пішімдеу үшін HTML тегтерін пайдалануға болады. Бірақ сонымен бірге 

синтаксисте қос тырнақша таңбаларын қолдана алмайсыз және TeX және 

Algebra сүзгілері түсініктеме үшін жұмыс істемейді; 

✓ "қысқа жауап" сияқты сұрақта сіз нақты көрсетілгендерден басқа кез-

келген қате жауап үшін түсініктеме бере аласыз. Ол үшін ең соңғы жауап 

ретінде жұлдызша таңбасын қолданыңыз: "*"; 

✓ өкінішке орай "қысқа жауап" түріндегі сұрақта регистрге тәуелділікті 

тексеру мүмкін емес ("Мәтін" және "мәтін" жауаптары бірдей болады). 

✓ Келесі мысалды егжей-тегжейлі қарастырайық (соның ішінде сандық 

жауаптар синтаксисінің ерекшеліктеріне тоқталайық): 

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

байланыс#қате жауап~Жауап алу}{2: SHORTANSWER:2~5~=3~4} қашықтан 

оқыту курстарында оқуды бағалау және ынталандыру үшін сауалнама 

түрлерін қамтамасыз етеді.   Оқытушы оларды студенттерді жақсырақ білуге 

және оқытудың тиімділігі туралы ойлауға көмектесетін мәліметтер жинау 

үшін қолдана алады.   

{3:MULTICHOICE:Сыртқы құрал~=Кері байланыс#дұрыс жауап~Жауап 

алу#қате жауап~Чат} әр түрлі сұрақтарды, соның ішінде бірнеше таңдауды, 

иә/жоқ немесе мәтінді енгізуді қолдана отырып, қатысушылардан кері 

байланыс жинау үшін жеке сауалнамалар жасауға мүмкіндік береді. 

 

 

 

5. "Бірнеше мүмкіндік" қосымша бетінде біз әр мүмкіндік үшін айыппұлды 

алып тастаймыз: 0 %. 
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6. Сақтау түймесін басамыз. 

 
Эссе 

Эссе (білім алушы қарастырылып отырған мәселеге өз көзқарасын 

қысқаша баяндайды) (16-сурет). 

 

 
16-сурет – Сұрақ типі: эссе 

 

 

Қосу→Жаңа сұрақ→ Эссе →Қосу. 

1.  Сұрақтың атауын жазамыз: 1,2,3 сұрақ нөмірі … . 
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2. Сұрақ мәтінін енгіземіз; 

 

 
3. Бірнеше сөйлем мен абзацтан тұратын жауапқа рұқсат береді.  

Оқытушы тарапынан қолмен бағалануы керек. 

 

4. Жауаптың форматын таңдаймыз: Әдеттегі мәтін  немесе HTML- 

файлды таңдау редакторы 

 
 

5. Өрісте мәтінді Талап етуді таңдаңыз: Студенттен мәтін енгізуді талап  

ету қажет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. Өріс өлшемі өрісінде қанша жол болуы керек екенін таңдаңыз:  
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7. Тізімнен тіркемелерге Рұқсат беруді таңдаңыз: 1 немесе 2 

 

 
8. Тізімнен Тіркемелер міндетті дегенді таңдаймыз : 1 немесе 2. 

 
9. Сақтау түймесін басамыз. 
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Барлық 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 

 

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 
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69  

2-қосымша 

 

 

Жоба, шығармашылық тапсырма, кейс-тапсырма, эссе емтихандары үшін Moodle 

ҚОЖ шектеулі қолжетімділік баптауының сипаттамасы 

 

 
 Өңдеу режиміне өтіп, Элемент немесе ресурсты қосу түймесін басамыз. 

 

 
 

 

 

Ашылған тізім ішінен элементті таңдаймыз. 
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Ашылған бетте элементті орнатамыз, тақырыпты, сипаттаманы енгіземіз, құжатты тіркей 

аламыз. 

 

 
 

 

 

 Қолжетімділік қосымша бетінде дедлайндарды орнатамыз. 
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Берілген жауаптардың түрлері қосымша бетінде жауап түрін таңдап, тіркелген файлдардың 

санын орнатамыз. 

 
Кіруді шектеу қосымша бетінде шектеуді Қосу түймесін басыңыз. 

 
Сипаттама Қосу түймесін басыңыз 
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Мерзім түймесін баптау. 

 
 

 

Студентке тапсырма қолжетімді болатын мерзімді белгілеңіз. 

Сақтау және курсқа оралу түймесін басыңыз. 
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3-қосымша 

Univer АЖ үшін тест тапсырмаларын рәсімдеудің үлгісі   

 

1. Сұрақтар мен оның жауаптары міндетті түрде кесте түрінде болуы керек. 

2. Бір сұраққа жауап нұсқаларының саны: 5-тен 8-ге дейін. 

3. Сұрақтың мәтіні үшін индикатор көрсетіледі: 

• Егер бір ғана дұрыс жауап болса V1,  

• көптеген (екі немесе үш) дұрыс жауаптар болған жағдайда V2,  

• 4. Дұрыс жауаптар үшін – 1 саны, дұрыс емес жауаптар үшін – 0 саны көрсетіледі. 

5. Сұрақта сызбаларды қолдануға рұқсат етіледі, формулаларды Microsoft Word-та формула 

редакторында теру керек. 

 

UNIVER АЖ үшін тест тапсырмаларының жиынтығын рәсімдеу үлгісі 

Факультет: 

Кафедра: 

Оқытушының аты-жөні: 

Пән: 

Курс: 

Студенттердің саны: 

Байланыс телефоны/эл. пошта:  

 

№1 сұрақ 

V1 №1 сұрақтың мәтіні 

0 қате жауап 

1 дұрыс жауап 

0 қате жауап 

0 қате жауап 

0 қате жауап 

 

№2 сұрақ 

V1 №2 сұрақтың мәтіні 

0 қате жауап 

1 дұрыс жауап 

0 қате жауап 

0 қате жауап 

0 қате жауап 

 

№3 сұрақ 

V1  №3 сұрақтың мәтіні 

0 қате жауап 

1 дұрыс жауап 

0 қате жауап 

0 қате жауап 

0 қате жауап 

 

 

№4 сұрақ 
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V1 №4 сұрақтың мәтіні 

0 қате жауап 

1 дұрыс жауап 

0 қате жауап 

0 қате жауап 

0 қате жауап 

 

№5 сұрақ 

V2 №5 сұрақтың мәтіні 

0 қате жауап 

1 дұрыс жауап 

0 қате жауап 

0 қате жауап 

0 қате жауап 

1 дұрыс жауап 

0 қате жауап 

1 дұрыс жауап 

 

 №6 сұрақ 

V2 №6 сұрақтың мәтіні 

0 қате жауап 

1 дұрыс жауап 

0 қате жауап 

0 қате жауап 

0 қате жауап 

1 дұрыс жауап 

1 дұрыс жауап 

 

№7 сұрақ 

V2 №7 сұрақтың мәтіні 

1 дұрыс жауап 

1 дұрыс жауап 

0 қате жауап 

1 дұрыс жауап 

0 қате жауап 

және т.б. 
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4-қосымша 

COURSERA СЕРТИФИКАТЫНЫҢ ҮЛГІСІ 

 

COURSERA-да алынған ұпайлары бар тыңдаушы профилінің ҮЛГІСІ 
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5-қосымша 

Ағымдағы, қорытынды бақылау кезіндегі бағалау құралдарының тізбесі 

Бағалау 

құралының атауы 

Бағалау құралының қысқаша сипаттамасы Бағалау құралын ұсыну 

Бақылау жұмысы Тақырып немесе бөлім бойынша белгілі бір 

типтегі мәселелерді шешу үшін алынған білімді 

қолдану дағдыларын тексеру құралы 

Нұсқалар бойынша 

бақылау 

тапсырмаларының 

жиынтығы 

Коллоквиум, 

әңгімелесу 

Оқытушы мен білім алушының әңгімелесуі 

түріндегі оқу сабағы ретінде ұйымдастырылған 

пән тақырыбының, бөлімінің немесе 

бөлімдерінің оқу материалын меңгеруін 

бақылау құралы 

Пәннің тақырыптары 

(бөлімдері) бойынша 

сұрақтар 

Эссе, рефераттар, 

баяндамалар, 

хабарламалар 

Эссе, рефераттар 

Ақпаратпен жұмыс істеу, оны талдау, 

құрылымдау, қорытындылар мен ұсынымдарды 

қалыптастыру қабілетін бақылау құралы. 

Баяндамалар, хабарламалар  

Белгілі бір оқу-практикалық, оқу-зерттеу 

немесе ғылыми тақырып бойынша алынған 

нәтижелерді ұсыну бойынша көпшілік 

алдында сөз сөйлеу болып табылатын 

студенттің өзіндік жұмысының өнімі. 

Зерттелетін мәселенің мәнін ашу қабілетін 

көрсетеді. 

Тақырыптар жиынтығы 

Іскерлік және 

(немесе) рөлдік ойын 

Нақты проблемалық жағдайды ойын модельдеу 

арқылы оқу және кәсіби бағытталған 

мәселелерді шешу мақсатында оқытушы 

басқаратын студенттер тобының бірлескен 

қызметі. Типтік кәсіби міндеттерді талдау және 

шешу қабілетін бағалауға мүмкіндік береді. 

Тақырып (мәселе) әр 

ойын үшін тұжырымдама, 

рөлдер және күтілетін 

нәтиже. 

Кейс Студентке осы мәселені шешу үшін қажетті 

нақты кәсіби бағдарланған жағдайды түсіну 

ұсынылатын проблемалық тапсырма. 

Кейс есептерін шешуге 

арналған тапсырмалар 

Дөңгелек үстел, 

полемика, пікірталас 

Білім алушыларды даулы мәселені, 

проблеманы талқылау процесіне қосуға және 

олардың өз көзқарасын дәлелдеу қабілетін 

бағалауға мүмкіндік беретін бағалау 

құралдары. 

Дөңгелек үстел, 

пікірталас, полемика, 

талқылау, пікірсайыс 

өткізуге арналған 

пікірталас 

тақырыптарының тізбесі 

Портфолио Білім алушының жеке білім беру жетістіктерін 

ашатын жұмыстарын мақсатты іріктеу 

Портфолио құрылымы 

Жоба Оқу семестрі (курсы) ішінде орындалатын 

өзіндік оқу жұмысы. 

Білім алушылардың өз білімдерін практикалық 

міндеттер мен мәселелерді шешу процесінде өз 

бетінше қолдана білуін бағалауға, ақпараттық 

кеңістікте бағдарлануға және аналитикалық, 

зерттеу дағдыларының, практикалық және 

Топтық және (немесе) 

жеке жобалардың 

тақырыптары 
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шығармашылық ойлаудың қалыптасу деңгейіне 

мүмкіндік береді. 

Жұмыс дәптері Оқу материалын меңгеру деңгейін бағалауға 

мүмкіндік беретін білім алушының өзіндік 

жұмысына арналған дидактикалық кешен 

Жұмыс дәптерінің үлгісі 

Физикалық және 

виртуалды 

жабдықтармен 

зертханалық жұмыс 

Жеке тәртіпте немесе білім алушылар тобымен 

орындалуы мүмкін. Зертханалық 

жұмыстардағы тапсырмалар шығармашылық 

пен топтық жұмыстың элементін қамтуы керек. 

Жобалық тапсырмасы  (зертханалық жұмыстың 

сипаттамасын емес, дәл осылай тұжырымдаған 

дұрыс), орындалу уақыты, оқытушы ретінде 

модераторы бар, ол команданың ойы мен 

әрекеттерін дұрыс бағытқа бағыттай алады. 

Білім алушылардың практикалық міндеттерді 

шешу процесінде өз білімдерін өз бетінше 

құрастыру дағдыларын бағалауға және 

талдамалық, зерттеу дағдыларының, сондай-ақ 

практикалық және шығармашылық ойлау 

дағдыларының қалыптасу деңгейін бағалауға 

мүмкіндік береді. Кәсіби еңбек әрекеттерін 

бағалауға мүмкіндік береді. 

Жеке немесе топтық 

тапсырмалар 

Көп деңгейлі есептер 

мен тапсырмалар 

Есептер мен тапсырмалардың мынадай 

түрлері ажыратылады: 

а) нақты материалды (базалық ұғымдар, 

алгоритмдер, фактілер) білуді бағалауға және 

диагностикалауға және арнайы терминдер мен 

ұғымдарды дұрыс пайдалана білуге, пәннің 

белгілі бір бөлімі шеңберінде зерделеу 

объектілерін тануға мүмкіндік беретін 

репродуктивті деңгей; 

б) нақты тұжырымдарды тұжырымдай 

отырып, себеп - салдарлық байланыстарды 

белгілей отырып, нақты және теориялық 

материалды синтездеу, талдау, қорыту білігін 

бағалауға және диагностикалауға мүмкіндік 

беретін реконструктивті деңгей; 

в) дағдыларды бағалауға және 

диагностикалауға, әртүрлі салалардағы білімді 

біріктіруге, өз көзқарасын дәлелдеуге 

мүмкіндік беретін шығармашылық деңгей, бұл 

еңбек әрекеттеріне қабілеттілікті бағалауға 

мүмкіндік береді. 

Көп деңгейлі есептер мен 

тапсырмалар жиынтығы 

Есептеу-графикалық 

жұмысы 

Модуль немесе пән бойынша есептерді немесе 

тапсырмаларды шешу үшін алдын-ала 

белгіленген әдістеме бойынша алған білімдерін 

қолдана білу қабілетін тексеру құралы. 

Есептеу-графикалық 

жұмысты орындауға 

арналған тапсырмалар 

жиынтығы 

Реферат Белгілі бір ғылыми (оқу-зерттеу) тақырыпты 

теориялық талдаудан алынған нәтижелердің 

жазбаша түрдегі қысқаша мазмұны болып 

табылатын студенттің өзіндік жұмысының 

өнімі, онда автор зерттелетін мәселенің мәнін 

ОН негізінде рефераттар 

тақырыбы  
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ашу қабілетін көрсетеді, әртүрлі көзқарастарды, 

сондай-ақ оған өз көзқарастарын білдіреді. 

Шығармашылық 

тапсырма 

Стандартты емес шешімі бар және дағдыларды 

диагностикалауға, әртүрлі салалардағы білімді 

біріктіруге, өз көзқарасын дәлелдеуге 

мүмкіндік беретін ішінара реттелетін тапсырма. 

Жеке немесе білім алушылар тобымен 

орындалуы мүмкін. Еңбек ету қабілеті 

бағаланады. 

Топтық және/немесе жеке 

шығармашылық 

тапсырмалардың 

тақырыптары 

Жаттықтырғыштар 

(виртуалды болуы 

мүмкін) 

Студенттің белгілі бір материалдық нысанды 

басқарудағы кәсіби дағдылары мен біліктерін 

бақылау үшін қолдануға болатын техникалық 

құрал. 

Жаттықтырғыштарда 

жұмыс істеуге арналған 

тапсырмалар жиынтығы 
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формасы Косымш а акпарат Корытынды бакы лауды н багдарламасы

1 . Жазбаша емтихан: дэстурл1 -  Oqylyq 
КОЖ  сурактарына жауап

OQYLYQ КОЖ Ж АЗБАШ А Толтырмацыз
НАЗАР А У ДА РЬЩ Ы З!

М Ш Д Е Т П  ТУРДЕ О РЫ Н Д А Л У Ы  ТИ1С.

К ОРЫ ТЫ НДЫ  БА К Ы Л А У  0Т К 13У  УШ1Н  
БАРЛЫ К Ф О РМ А Л А Р МЕН  

П Л А ТФ О РМ АЛ А Р УШ1Н.

1. ПО ЭК-ке, «Пэн бойы нш а  
корытынды бакы лау  
багдарламасы » бол4мше емтихан  
багдарламасы  ж эне емтихан 6TKi3y 
технологиясы  мен эд 1стем ес1 
ж енш деп  нускаулы к бар файлды  
т!ркеу (барлы к акпарат — 6ip  
кужат) кажет.

2. Ф айлды  жуктегеннен кеш н гана ол 
«Корытынды бакылау багдарламасы »  
бел!м ш де керш едь  

Егер а з д е  П О ЭК  -те oipHcuie файл
пркелген болса, ашылмалы ii3iMiien 
каж етп файлды тацдацыз.

2. Жазбаша емтихан:
дзетурл1 -  Univer ж у й еа  сурактарына
жауап

UNIVER Ж АЗБАШ А Толтырмацыз

3. Ж азбаш а емтихан:
жоба, кейс, эссе, 
шыгармашылык тапсырма.

M OODLE КОЖ Ж АЗБАШ А Тандалган форманы ен l i t iн 13: жоба, 
кейс, эссе немесе шыгармашылык 
тапсырма.

4. Тестш еу емтиханы UNIVER  
M OODLE КОЖ

ТЕСТ Толтырмацыз

5. Ауызша емтихан: дэстурл1 -  
сурактарга жауап

б а с к а АУЫ ЗШ А Гандалган форманы енпзпнз:
MS Teams, M OO DLE КОЖ -дагы  

BigBlueButton,
ZOOM  нем есе баскасы.

6. №1 аралас емтихан:
ауызша коргалатын ж азбаш а ж оба

M OODLE КОЖ АРАЛАС ЕнгЫнп
«№1 аралас емтихан:
ауызша коргалатын жазбаш а жоба».

7. №2 аралас емтихан:
Miro интерактивтс такталарын колдану 
аркылы ауызша коргалатын ж оба жумысы

б а с к а АРАЛАС Енпзйнз
«№2 аралас емтихан:

Miro интерактив'п такталарын колдану 
аркылы ауызша коргалатын ж оба  
жумысы».

8. А льтернатива емтихан -  Ж АОК  
сертификаттарын кайта есептеу  

(Coursera, Stepik, edX  ж эне т.б.)

б а с к а АРАЛАС «А льтернатива емтихан -  Ж АОК  
(Coursera) сертификаттарын кайта 
есептеу» Ж АОК платформасын керсете  
отырып, бакылау формасыньщ атауын 
ЕнпзЫ з
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