
ҚОТ қолдана отырып жазғы 

емтихан сессиясын өткізу 

жөніндегі нұсқаулық



Мақсаты мен 

міндеттері

• Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану

арқылы білім алушылардың құзыреттілік

деңгейін объективті, кешенді бағалау

• Құзыреттілікті бағалау әдістемесін таңдау;

• Бағалау сапасын бақылау;

• ҚОТ ақпараттық жүйелерінің ресурстарын

қамтамасыз ету.

Міндеттері

Мақсаты



ДАЙЫНДЫҚ КЕЗЕҢІ

Компьютер, 
ноутбук, планшет 

немесе
смартфонды

дайындау

Кабинетті
дайындау

Тестілеуге
қосылу

Білім алушы

Емтихан рәсімі 
бойынша 

нұсқаулықтармен 
танысу (барлық 

нысандар бойынша

Кесте бойынша 
кеңес беру



ДАЙЫНДЫҚ КЕЗЕҢІ

Емтихан
нысанын
анықтау

Бағалау
әдістемесін

анықтау

Емтихандардың әр
түріне арналған

емтихан
материалдарын енгізу

жөніндегі
нұсқаулықтармен

танысу

кесте
бойынша

кеңес беру

Оқытушылар



ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗУДІҢ 

ЖАЛПЫ АЛГОРИТМІ

1. 

ТАПСЫРМАЛАРДЫ 

ҚҰРУ (ТАҢДАЛҒАН 

ЕМТИХАН ТҮРІНЕ 

СӘЙКЕС)

2. БІЛІМ 

АЛУШЫНЫ 

СӘЙКЕСТЕНДІРУ

3. ҚАШЫҚТЫҚТАН 

ЕМТИХАН ӨТКІЗУ

5. БІЛІМ

АЛУШЫНЫҢ

ІС-ӘРЕКЕТТЕРДІ 

БЕЙНЕТІРКЕУ

6. 

ТАПСЫРМАЛАРДЫ 

ТЕКСЕРУ

4. ПРОКТОРИНГТІ 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ



Емтихан түрлері: бағалау
Атауы Сипаттамасы Платформа Жауапты тексеру

Тест бірнеше таңдау,

сәйкестікке,

қысқа жауаптар,

ашық жауап

Система Platonus Кілттер бойынша автоматты

түрде

Ауызша Билет бойынша

жауап

BigBlueButton в СДО 

Moodle

http://conference.kspi.kz

Оқытушымен бағаланады.

Platonus жүйесіне қорытынды 

бақылау нәтижелерін қою

Жазбаша

жобалықшығар

машылық

Кейстің шешімі, 

шығармашылық 

тапсырма, эссе, 

жоба

СДО Moodle

BigBlueButton в СДО 

Moodle

http://conference.kspi.kz

Жұмыстың ерекшелігі –

бакалавриат бойынша білім

алушылардың мәтіндерінің  

түпнұсқалығы  70% кем 

емес. Оқытушымен 

тексеріледі.

магистратура бойынша

білім алушылардың 

мәтіндерінің  түпнұсқалығы  

80% кем емес. 

Platonus жүйесіне 

қорытынды бақылау 

нәтижелерін қою

http://conference.kspi.kz/
http://conference.kspi.kz/


Компьютерлік тестілеу "Платонус" ААЖ-да жүргізіледі.

Сұрақтар
арасында қайта

қосылу



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

мекенжайынтеріңіз:

lms.kspi.kz



Пайда болған терезеде өзіңіздің логин мен 
пароліңізді енгізу қажет

ЛОГИН

ПАРОЛЬ



Курсты таңдау үшін тиісті атау бойынша тінтуірді

басыңыз



Онлайн сабақ түймешігін басыңыз



Микрофон түймешігін



Бейнебайланыс терезесі ашылады микрофон мен 

камераның бастырмаларының суреттегі сияқты 

қосылуын қадағалаңыз 



Ауызша емтихандардың билеттері кездейсоқ сандар генераторының

көмегі арқылы таңдалады. 

Кездейсоқ сандардың генераторында билеттердің ауқымы енгізіледі. 

Техникалық хатшы билеттердің нөмірін қалыптастырады



Оқытушы экранда бекітілген билетті көрсетеді 

және білім алушы сұрақтарды қайта көшіреді



Жауап дайындау

Оқытушы емтихан дайындауға 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, Оқытушы PrintScreen экранын 

жасайды. Бұдан әрі білім алушы 

сұрақтарға жауап береді



Барлық жазбаша жұмыстар

плагиатқа тексеріледі. 

(курстық жұмыстар, эссе, 

жобалар және т. б.) 


