
ҚОТ жағдайында МА өткізу 

нұсқаулығы



Дайындық кезеңі

• Кешенді емтихан басталғанға дейін немесе бітіру біліктілік

жұмысын (жобасы) қорғағанға дейін 3-5 жұмыс күні бұрын 

вебинар-нұсқаулық өткізіледі.

• Тестілеуге қосылу. Қосу кешенді емтихан басталғанға дейін

немесе бітіру біліктілік жұмысын (жобаны) қорғағанға дейін 1 

жұмыс күні бұрын жүргізіледі;

• Кабинетті дайындау;

• Компьютер, ноутбук, планшет немесе смартфондарды  

дайындау;

• Бейне сессияға қосылу кешенді емтихан басталғанға дейін 

немесе бітіру біліктілік жұмысын (жобаны) қорғағанға дейін 1 

сағат бұрын жүзеге асырылады;



Мамандық бойынша кешенді емтихан

"Платонус" ААЖ-да өткізіледі

Басқа сұраққа 
көшу



Ауызша емтихан, бітіруші біліктілік 

жұмыстарын/жобаларын алдын ала және 

қорғау жұмыстары MOODLE қашықтықтан 

оқыту жүйесі, бейнеконференция жүйесі 

арқылы BigBlueButton бейнеконференция 

құралы арқылы онлайн режимде өткізіледі 

http://conference.kspi.kz/.



Жүйеге кіру үшін браузерді іске қосыңыз

Мекенжай жолында сайттың мекенжайын
теріңіз:

lms.kspi.kz



Пайда болған терезеде өзіңіздің логин мен 

пароліңізді енгізу қажет

ЛОГИН

ПАРОЛЬ



Онлайн конференцияға кіру үшін тиісті атау 

бойынша тінтуірді басыңыз



Сессияға қосылу үшін бастырманы басыңыз



Микрофон түймешігін басыңыз 



Бейнебайланыс терезесі ашылады. 

Микрофон мен камераның бастырмасын суреттегі сияқты 

қосылуын қадағалаңыз



Ауызша емтихандардың билеттері кездейсоқ сандар генераторының  

көмегі арқылы таңдалады. Кездейсоқ сандардың генераторында 

билеттердің ауқымы енгізіледі. Техникалық хатшы билеттердің  

нөмірін қалыптастырады



Техникалық хатшы экранда бекітілген билетті көрсетеді және білім

алушы сұрақтарды көшіреді



Жауапты дайындау

Комиссия мүшелері емтиханға
дайындалуға уақыт белгілейді



Тестілеу нәтижелерін талдау және білім алушылар 

мен ПОҚ сәйкестендіру үшін емтихан кезінде 

прокторинг жүйесі қолданылады

• Вебсайттарды пайдалану

• Кітаптарды пайдалану

• Черновиктерді пайдалану

• Мессенджерлерді пайдалану

• Калькуляторды пайдалану

• Excel қолдану

• Адамдардың көмегі 

• Бөлмеден шығу

• Дауыс

• Көзқарасты басқа жаққа аудару

Емтихан кезінде тыйым салынады: 



Білім алушының жауабы

Білім алушының жауабы экранда 

көрсетіледі, техникалық хатшы 

PrintScreen экранын жасайды. Бұдан әрі 

білім алушы сұрақтарға жауап береді



Комиссия мүшелері Google 
кестесіне баға қояды

Нәтижелерді техникалық
хатшы экранға шығарады

Емтихан ХАТТАМАСЫ Google-
да толтырылады



Бітіру біліктілік жұмысын қорғау процесін

ұйымдастыру (жоба)

Дайындық кезеңі

Moodl ҚҚҚ-ға құжаттарды 
жүктеу

Бітіру біліктілік жұмысын 
(жобасын) қорғау



Moodle ҚБЖ-ға құжаттаманы жүктеу

Студент  Moodle ҚБЖ жүктейді

1. ғылыми жетекшінің пікірінің сканерленген нұсқасы, онда "қорғауға

жіберіледі" немесе "қорғауға жіберілмейді" дәлелді қорытынды

жазылады;

2. бітіру біліктілік жұмысына (жобасына) пікірдің сканерленген нұсқасында 

білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағасы 

және "бакалавр" дәрежесін беру немесе біліктілікті беру мүмкіндігі 

көрсетілген жан-жақты сипаттамасы және дәлелді қорытынды беріледі

3. орындалған жұмыстың ғылыми және практикалық құндылығын

сипаттайтын материалдар, ресми емес пікірлер, ғылыми зерттеу

нәтижелерінің анықтамалары немесе актілері, макеттер, материалдар,

бұйымдар үлгілері, минералдар мен гербарийлер коллекциясы және

басқаларды енгізу (қажет болған жағдайда сканерленген нұсқалар

ұсынылады).

4. Turnitin жұмысын тексеру есебі.



Бітіру біліктілік жұмысын қорғау (жоба)

1.Кесте бойынша белгіленген уақытта техникалық 

хатшы барлық презентацияларды BigBlueButton 

жүйесіне жүктейді

2.Қорғау онлайн режимінде өтеді (регламент 5-7 минут)

3.Білім алушы  сөйлегеннен кейін аттестаттау 

комиссиясы мүшелерінің онлайн-дауыс беру рәсімі 

жүргізіледі


