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1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 

 

1.1. Бұл ереже Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазак-түрік 

университетініде оқытудың кредиттік технологиясының (бұдан әрі – ОКТ) талаптарын 

сақтау мақсатында қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, және қорытынды 

аттестаттау кезеңінде оқу нәтижелерін бағалауға арналған. 

 

2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР (СІЛТЕМЕЛІК ҚҰЖАТТАР) 

 

2.1 Университеттің осы ережесінде төменде көрсетілген нормативті құжаттарға 

сілтемелер қолданылған:  

- ҚР Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы «Қазақстан Республикасына төтенше 

жағдай енгізу туралы» №285 Жарлығы 

- Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Білім туралы Заңы. 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 

595 Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы 

бұйрығы. 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 

152 Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

қағидаларын бекіту туралы бұйрығы (12.10.2018 жылғы редакциясында). 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 

137 Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

қағидаларын бекіту туралы бұйрығы (2020 жылы 13 сәуір №141 Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығымен өзгерістер енгізілген). 

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 14 

наурыздағы №108 «Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында,  жетім-балаларға 

және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдарда COVID-19 

коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу мақсатында шараларды күшейту 

туралы» бұйрығы. 

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 31 

наурыздағы шығыс №121 «Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында, COVID-19 

коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту 

туралы» бұйрығы. 

- ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 12 наурыздағы №4-14-5/1026-И хаты 

- Университет Жарғысы; 

- Ахмет Ясауи университетінің 2019-2023 жылдарға арналған Стратегиялық даму 

жоспары;  

- Ахмет Ясауи университетінің Академиялық саясаты; 

- Университет білім алушыларының үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және 

қорытынды аттестаттау өткізудің ережесі; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Құжаттаманы басқару; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.4-2009 Жазбаларды басқару. 

3 АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 

3.1. Осы Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, аралық (емтихан 

сессиясын) және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу ережесі "Білім туралы" 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 25) 

тармақшасына сәйкес әзірленді және қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана 
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отырып, аралық (емтихан сессиясын) және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және 

өткізу тәртібін айқындайды. 

3.2. Қашықтықтан білім беру технологияларын (бұдан әрі – ҚБТ)пайдалану арқылы оқу 

процесін ұйымдастыру білім алушыларға білім беру бағдарламаларын академиялық 

күнтізбелікке сәйкес меңгеру үшін жүзеге асырылады.  

3.3. ҚБТ-ны іске асыру теледидарлық, желілік және кейс-технология бойынша жүзеге 

асырылады. 

3.4. ҚБТ-ны пайдалана отырып, оқу процесін жоспарлау мен ұйымдастыру да оқу 

түрлері бойынша уақыт нормаларын білім беру ұйымдары өз бетінше белгілейді.  

3.5. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады: 

1) академиялық күнтізбе (Academic Calendar) - оқу жылы бойына демалыс күндерін 

(каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларын, кәсіби 

практикаларды өткізу күнтізбесі; 

2) білім алушыларды аралық аттестаттау (АА) – білім алушылардың бір оқу сабағының, 

бір оқу пәнінің және (немесе) модульдің, сондай-ақ бір біліктілік шеңберінде кәсіптік 

модульдердің бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын оларды зерделеп бітіргеннен 

кейінгі меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім; 

3) білім алушыларды қорытынды аттестаттау - олардың тиісті білім беру деңгейінің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу сабақтарының, оқу пәндерінің 

және (немесе) модульдердің көлемін меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін 

рәсім; 

4) оқу нәтижелері – білім алушының білім беру бағдарламаларын және қалыптасқан 

құндылықтар мен қатынастарды меңгергендігін көрсететін алған білімі, білігі, дағдылары 

көлемін дәлелді бағалау; 

5) онлайн прокторинг – тұлғаны верификациялау және ойлайн-емтихандардан өту 

нәтижелерін растайтын жүйе; 

6) сандық білім беру ресурстары (бұдан әрі – СБР) – бұл интербелсенді түрде оқытуды 

қамтамасыз ететін, оқу пәні бойынша дидактикалық материалдар: фотосуреттер, 

бейнефрагменттер, статистикалық және динамикалық үлгілер, виртуалды шынайылық пен 

интерактивті модельдеу нысандары, дыбыстық жазбалар мен өзге де цифрлық оқу 

материалдары; 

7) сандық еріктілер – ZOOM, Hangouts, Microsoft Teams, YouTube, Skype және т.б. 

(Whatsapp желісі форс-мажорлық жағдайларда қолданылады) бейнеконференциялық 

байланыс құралдарын іске қосу және қашықтықтан кеңес беру, сондай-ақ аралық 

аттестаттауды өткізу кезінде туындайтын стандартты техникалық міндеттерді жедел шешу 

болып табылады. 

 
4. АРАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУДЫ ӨТКІЗУДІҢ ЖАЛПЫ 

АЛГОРИТМІ 

Емтихан: 

І кезең – емтихан материалдарын әзірлеу және жүйеге орнату;  

ІІ кезең – білім алушыларды идентификация;  

ІІІ кезең – ҚБТ қолдану арқылы емтихан өткізу; 

ІV кезең – прокторинга жүргізу; 

V кезең – бүкіл емтиханның бейнежазбасын жүргізу; 

VІ кезең – емтихан нәтижелерін тексеру және dot.ayu.edu.kz жүйесіне енгізу; 

VІІ кезең – емтихан нәтижелерін тексеру және «PLATONUS» электрондық журналына  

                 енгізу. 
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5. АРАЛЫҚ АТТЕСТАТТАУДЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ 

 

5.1 Онлайн режимде аралық аттестаттауды ұйымдастыруға қойылатын жалпы 

талаптар 

 

5.1.1 Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып қорытынды 

бақылауды (емтиханды) өткізу кезінде оқытушы емтиханды өткізу үшін нысанды және 

автоматтандырылған ақпараттық жүйені немесе электрондық сервисті таңдау қажет. Аралық 

аттестаттауға арналған емтихан нысанын оқытушы өзі анықтайды және Академиялық 

комитетте бекітіледі. 

ҚОТ қолданылатын АА және АА қатысушылары үшін міндетті шарт 

вебконференцияның сандық этикетін сақтау болып табылады, өйткені емтихан кезіндегі 

барлық іс-әрекеттер бейнеге жазылып, комиссиямен қаралатын болады: 
1-қадам Дайындау 

Конференцияға кіру алдындағы қажетті шарттар: 

- Тиісті жарықтандыру; 

- Шуды төмендету; 

- Бөгде адамдардың болмауы. 

2-қадам Киім 

Видеоконференция үшін бір түсті заттарды кию ұсынылады (өрнектер суретті түсіре 

алады, жылтыл қосу, назар аудару) 

3-қадам Мұқият болыңыз 

Конференцияға бірнеше минут бұрын қосылыңыз. 

Шақыруда көрсетілген уақытта талқылауға дайын болу қажет (қосылудан кеш емес). 

4-қадам Фон 

Бейнеконференция кезінде кадрға артық заттардың түсуін болдырмай, қабырғаға 

арқамен отыру қажет 

5-қадам Қарым-қатынас 

- Өзіңізді еркін ұстаныз және «көзбе көз» қарап отырыңыз; 

- Бір-бірін үзбей, кезекпен сөйлеу; 

- Қарапайым дауыспен сөйлесіңіз (айқайлап емес, сыбырлап емес), бірақ тез 

емес. 

6-қадам Қатар әрекетке тиым салу 

Тек конференция қатысушыларымен мәні бойынша сөйлесу; 

Артық әрекеттерді болдырмау. 

 

5.1.2 Білім алушылар мен оқытушыларға аралық аттестаттауды ұйымдастыру мен 

өткізуге сандық еріктілер мен университеттің Call - center қызметкерлері көмек көрсетеді (1 

қосымша). Университеттің сандық еріктілері мен Call - center қызметкерлерінің негізгі 

мақсаты – ZOOM, Hangouts, Microsoft Teams, YouTube, Skype және т.б. (Whatsapp желісі 

форс-мажорлық жағдайларда қолданылады) бейнеконференциялық байланыс құралдарын 

іске қосу және қашықтықтан кеңес беру, сондай-ақ аралық аттестаттауды өткізу кезінде 

туындайтын стандартты техникалық міндеттерді жедел шешу болып табылады. 

5.1.3 Аралық аттестаттауды өткізу регламенті: қашықтықтан білім беру 

технологияларын қолдану арқылы емтихандар бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі, оған әрбір 

білім алушы dot.ayu.edu.kz платформасында қол жеткізе алады. 

5.1.4 Кафедра отырысында бекітілген емтихан материалдарын (билеттер, тапсырмалар, 

кейстер) ОПҚ Moodle платформасында dot.ayu.edu.kz жүйесіне орналастырады. Бұл ретте 

кешенді, модульдік-циклдік емтихандар үшін университеттің тіркеуші офис емтихан 

материалдары (билеттер, тапсырмалар, кейстер) орналастырылатын жеке курс ашады. Басқа 
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пәндер үшін емтихан материалдары (билеттер, тапсырмалар, кейстер) ОПҚ өз курстарында 

орналастырылады (https://youtu.be/Hmqe6HKJEEw, https://youtu.be/-sZXz0DXwnU). 

5.1.5 Қорытынды бақылаудың (емтихандардың) барлық түрлерінін онлайн прокторинг 

және бейнежазбасы Zoom, Hangouts, Microsoft Teams, YouTube, Skype және т.б. 

платформаларында нақты уақыт режимінде жүргізіледі (WhatsApp желісі форс-мажорлық 

жағдайларда қолданылады). Проктор факультет деканының / жоғары мектеп директорының 

өкімімен тағайындалады. 

Проктор міндетті:  

- кестеге сәйкес емтиханның уақытында басталуын бақылау (емтихан уақытында 

басталмаған жағдайда факультет деканынына / жоғары мектеп директорына баяндайды);  

- емтихан өткізуді бақылайды, емтихан өткізу тәртібінің бұзылуы анықталған жағдайда 

(шпаргалка мен басқа да қосалқы материалдар мен жабдықтарды пайдалану) акт жасайды; 

- емтихан кезінде прокторға өзге істермен айналысуға тыйым салынады; 

- жұмыс күнінің соңында проктор факультет деканынына / жоғары мектеп директорына 

бекітілген нысан бойынша қорытынды бақылау (емтихан) туралы электрондық есеп береді. 

Фаультет / жоғарғы мектеп деканаттың жауапты тұлғасы қорытынды бақылау (емтихан) 

туралы Оқу үдерісін ұйымдастыру орталығына есеп береді. 

5.1.6 Аралық аттестаттауды өткізу кезінде қорытынды бақылау бағаларын қою үшін 

"Platonus" негізгі автоматтандырылған жүйе болып табылады. Сонымен қатар, 

студенттермен кері байланыс жасау үшін, сондай-ақ емтихан нәтижелерін хабарлау үшін 

онлайн және/немесе офлайн режимінде Moodle оқытуды басқару жүйесі қолданылады. 

Емтихандардың барлық түрлерінің жауап парағын білім алушылар платформаға кері 

байланыс арқылы жібереді dot.ayu.edu.kz (төтенше жағдайларда Whatsapp чат қолданылады). 

5.1.7 Университет ережесіне сәйкес емтихан өткізу технологиясы мен оқу нәтижелерін 

бағалау саясатын емтихан алушы өзі анықтайды және комиссия мүшелерімен келісіледі. 

Комиссия мүшелері факультет деканының / жоғары мектеп директорының өкімімен 

тағайындалады. 

5.1.8 Қорытынды бақылаудың (емтихан) кез келген түрі кезінде оқытушы dot.ayu.edu.kz 

платформасына жүктеуі тиіс: 

– қорытынды бақылау (емтихан) нысанын көрсете отырып емтихан сұрақтарының 

тізбесін; 

– силлабусқа сәйкес бағалау саясаты мен критерийлерін; 

Емтиханды онлайн режимде өткізу тәртібі 

№ 
Қорытынды бақылаудың 

(емтихан) түрі 
Прокторинг Бейнежазба Плагиатқа тексеру 

1.  
Moodle платформадағы 

тест 

Талап 

етіледі 

Талап 

етіледі 
Талап етілмейді 

2.  Жазбаша 
Талап 

етіледі 

Талап 

етіледі 

Қол жазба нұсқасында 

талап етілмейді 

3.  Ауызша 
Талап 

етіледі 

Талап 

етіледі 
Талап етілмейді 

4.  Кешенді ауызша / жазбаша 
Талап 

етіледі 

Талап 

етіледі 

Талап етілмейді / Қол 

жазба нұсқасында талап 

етілмейді 

5.  Шығармашылық 
Талап 

етіледі 

Талап 

етіледі 
Талап етілмейді 

6.  
"Ашық кітаппен" 

емтихандар түрінде 

Талап 

етіледі 

Талап 

етіледі 

Талап етіледі / Мини-

жобаның және кейста 

https://youtu.be/Hmqe6HKJEEw
https://youtu.be/-sZXz0DXwnU
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өткізіледі (жобаны қорғау, 

шағын жобаны қорғау, 

кейс) 

қолжазба нұсқасында 

талап етілмейді 

 

Білім алушылардың жазбаша жұмыстарының плагиатына тексеру рәсімін факультеттен 

жауапты тұлға (декан орынбасары, жоғары мектеп директорлары) жүргізеді. 

Оқытушы міндетті: 

- қорытынды бақылау (емтихан) тапсыратын білім алушының жеке басын анықтау; 

- қорытынды бақылаудан (емтиханнан) өтудің дербестігін бақылау; 

- қорытынды бақылауға (емтиханға) берілген тапсырмаларға қатаң сәйкестікте бақылау 

жүргізу; 

- қорытынды бақылау (емтихан) тапсыру кезінде білім алушының жеке мәліметтерінің 

дұрыстығын бақылау; 

- қорытынды бақылау (емтихан) өткізу кезінде білім алушыға сұрақтар қоятын тікелей 

кеңестер беруге, оның өзіндік қызметін шектеуге жол берілмейді; 

- қорытынды бақылаудың (емтиханның) кез келген нысанының нәтижелерін хабарлау 

үшін Moodle оқытуды басқару жүйесін онлайн және/немесе офлайн режимінде пайдалану; 

- қорытынды бақылау нәтижелерін "Platonus" ААЖ электрондық ведомосқа енгізу. 

5.1.9 Қашықтықтан білім беру технологиялары арқылы білім алушының оқу 

нәтижелеріне қол жеткізуін бағалау мүмкін емес болған жағдайларда (мысалы, техникалық 

мүмкіндіктердің, интернет байланысының және т.б. болмауы) қорытынды бақылау (емтихан) 

немесе аралық аттестаттау 2020 жылғы 30 маусым аспайтын неғұрлым кеш мерзімге 

ауыстырылады, ал білім алушыға "аяқталмаған" ("I") бағасы қойылады. Егер білім алушы 

көрсетілген мерзімде аралық аттестаттаудан өтпесе, білім алушыға "қанағаттанарлықсыз" 

("F") бағасы қойылады. 

5.1.10 Қорытынды бақылау (емтихан) нәтижелеріне апелляция: 

– білім алушы кез келген байланыс сервисі арқылы "Platonus" автоматтандырылған 

жүйесінде оның нәтижелері жарияланған күннен бастап 48 сағат ішінде апелляциялық 

комиссия төрағасының атына (өтініштерді қабылдауды апелляциялық комиссияның 

орынбасары-факультет деканы, жоғары мектеп директоры жүргізеді) қорытынды бақылау 

(емтихан) нәтижелері бойынша апелляцияға өтініш (скан нұсқасы) береді.). Апелляцияға 

өтініш университеттің Академиялық саясатының 13.5.10 тармағында қарастырылған 

жағдайларда қабылданады; 

– апелляцияны өткізу үшін білім алушының өтініші білім беру бағдарламасы бойынша 

апелляциялық комиссияның кез келген байланыс сервисі арқылы қарауына беріледі; 

– апелляциялық комиссия аралық аттестаттау кезеңінде білім алушының өтініші түскен 

күннен бастап 48 сағат ішінде онлайн отырыс өткізеді. 

5.1.11 Қорытынды бақылау кезінде форс-мажорлік жағдайлар орын алған жағдайда 

(электр энергиясының болмауы, интернет байланысы нашар немесе оның болмауы және т. 

б.) білім алушы төмендегі қызметкерлерге хабардар етеді: 

1. қорытынды бақылау (емтихан) өткізіп турған оқытушыға; 

2. факультет әдіскеріне / жоғары мектеп әдіскеріне; 

3. офис регистратор; 

4. деканы орынбасарына / жоғары мектеп директорының орынбасарына. 

Осы білім алушыны емтихан өткізілген күні қорытынды бақылауға (емтиханға) екінші 

рет жіберу туралы шешімді оқытушы өз бетінше қабылдайды.  

Егер білім алушы емтихан болатын күні тапсыруға мүмкіндігі болмаса, қорытынды 

бақылауға (емтиханға) жіберу туралы шешімді факультет деканы, жоғары мектеп директоры 

білім алушылардың өтініші негізінде жасалған өкімі бойынша тапсырады. 
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5.1.12 Ерекше жағдайларда, білім алушының жеке өтініші бойынша, емтиханды 

ағымдағы және (немесе) межелік бақылау нәтижелері негізінде қол жеткізілген 

жетістіктердің жиынтық бағалауымен алмастырылуы мүмкін: 

-емтиханды қашықтықтан форматта өткізу мүмкін емес болуы (университеттің 

практикалық базасында ғана орындалатын емтихан, кейбір пәндердің ерекшелігі); 

-білім алушының толық техникалық құралдары жоқ болуы және (немесе) Интернет 

желісі қолжетімсіз. 

Емтихан «жиынтық бағалаумен» алмастырылатын пәндер тізімін факультеттің 

Академиялық комитет дербес анықтайды және сенат шешімімен бекітеді. 

Емтихан «жиынтық бағалаумен» алмастырылған пән бойынша қорытынды баға 

ағымдағы академиялық кезең барысында ағымдағы және (немесе) межелік бақылау 

тапсырмаларын орындауда алған баллдарының орташа мәні ретінде анықталады. 

5.1.13 Келесі жадайларда емтихан тапсыру мерзімін ауыстыра алады: 

-Академиялық саясатына тиісті өзгерістер енгізілген болса; 

-білім алушының стационарлық емделуде немесе провизорлық карантинде болуы. 

 
5.2. ҚБТ қолдана отырып өткізілетің емтихандардың түрлеріне қойылатын 

талаптар 

 

5.2.1. Moodle платформасында тест емтиханы 

–moodle базасында тесттерді жасау және редакциялау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 

тест базасы құрылады және өңделеді (https://youtu.be/E7tqWeAL32w); 

–тест сұрақтарының банкінен кездейсоқ сұрақтардың санын кафедра анықтайды және 

кемінде 25, емтихан өткізу уақыты – 40 минут болуы тиіс; 

–әлеуметтік-саясаттану білім модульдің кешенді емтиханы кезінде (төрт пән) тест 

сұрақтарының банкінен алынған кездейсоқ сұрақтар саны әр пәнге 10 құрайды, емтиханды 

өткізу уақыты – 60 минут; 

– циклдік пәндер бойынша емтихандар үшін (тест сұрақтарының санатының саны цикл 

ішіндегі модульдердің санына байланысты) тест сұрақтарының банкінен кездейсоқ сұрақтар 

саны 40 құрайды. Әр модульден сұрақтардың саны циклдегі оның үлес салмағына 

байланысты. Емтихан өткізу уақыты – 60 минут. 

–емтихан сұрақтарының күрделілік дәрежесі оқу сатысына және қалыптасатын 

құзыреттілікке байланысты ұсынылады. 
 

ОПҚ үшін тест емтихан материалдарын дайындау алгоритмі (Қосымша  С) 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам Тест базасын .txt форматта дайындау. 

2-Қадам Тесттерді енгізу үшін dot.ayu.edu.kz жүйедегі курс бөлінісінде санат 

құру. 

3-Қадам Дайындалған тест сұрақтарын dot.ayu.edu.kz-те жасалған санатқа 

импорттау. 

4-Қадам «Редакциялау режимі» арқылы курс ішінде тесттерді жасау және реттеу. 

5-Қадам Тест сұрақтарын санатта құрылған тестілерге байланыстыру. 

6-Қадам Емтихан кестесіне сәйкес күнін және әрекет функциясы реттейді. 

Әрекет саны – бір рет беріледі*. 

7-Қадам Бағалау жүйесі реттейді. 

8-Қадам Онлайн прокторинг және білім алушыларды идентификация үшін 

ZOOM конференцияға гиперсілтеме кірістіреді. 

 

https://youtu.be/E7tqWeAL32w


Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 9–ші беті 

 

Ескерту: екі және одан да көп пәннен тұратын кешенді тест емтиханы кезінде тест 

сұрақтарының саны қысқартылады. Әрбір пән жеке бағаланады. Екі және одан да көп 

пәндерден тұратын тестілік емтиханда (медициналық мамандықтар үшін) бір баға қойылады.  

*Форс-мажорлық жағдайларда әрекет санын оқытушы өзі реттейді. 
 

ОПҚ үшін тест емтиханын өткізу алгоритмі (Қосымша  С) 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау. 

2-Қадам ZOOM жүйеде конференция ұйымдастыру. 

3-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтаумен қосу. 

4-Қадам ZOOM жүйе арқылы білім алушыларды идентификация жасау. 

5-Қадам Бұлтта конференция жазбасын сақтау. 

6-Қадам dot.ayu.edu.kz қорытынды бақылау нәтижелерін жүйеден алу. 

7-Қадам «Platonus» жүйесіне қорытынды бақылау нәтижелерін электрондық 

ведомосқа енгізу 

Форс-мажор 

(электр энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

әлсірету және т. б.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Кафедра меңгерушісі; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына 

 

Білім алушы үшін тест емтиханын тапсыру алгоритмі (Қосымша  Д) 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау. 

2-Қадам ZOOM жүйеге конференцияға қосылу. 

3-Қадам dot.ayu.edu.kz-тегі тест тапсырмасын жүйеде тапсыру. 

4-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеде емтиханның аяқталуы. 

5-Қадам ZOOM жүйеде бейне конференцияны аяқтау. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление 

интернет связи и 

др.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Пән оқытушысы; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына 

Ескерту: Смартфоннан емтихан тапсыру кезінде екінші электрондық-сандық құрылғы 

болуы қажет. 

 

5.2.2. Ауызша емтихан (билет бойынша жауап): 

– қорытынды бақылау үшін емтихан материалдары білім алушының жауабы силлабуста 

көрсетілген нақты болжамды оқу нәтижесінің қаншалықты қалыптасқанын анықтайтындай 

етіп жасалады (https://youtu.be/Hmqe6HKJEEw, https://youtu.be/-sZXz0DXwnU); 

–емтихан сұрақтарының күрделілік дәрежесі оқу сатысына және қалыптасатын 

құзыреттілікке байланысты өзгеруі ұсынылады. Бакалавриат, магистратура және 

докторантура үшін емтихан сұрақтары күрделілігі мен мазмұны бойынша айтарлықтай 

айырмашылығы болуы тиіс. 
 

 

 

https://youtu.be/Hmqe6HKJEEw
https://youtu.be/-sZXz0DXwnU
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ОПҚ үшін ауызша емтихан материалдарын дайындау алгоритмі (Қосымша  С) 
 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам Жеке файлдар бойынша емтихан билеттерін дайындау; 

2-Қадам Билеттерді енгізу үшін dot.ayu.edu.kz жүйедегі курс бөлінісінде санат 

құру. 

3-Қадам dot.ayu.edu.kz құрылған санат ішінде ЭССЕ-ТЕСТ опциясы арқылы 

билеттерді енгізу. 

4-Қадам «Редакциялау режимі» арқылы курс ішінде тесттерді жасау және 

реттеу. 

5-Қадам Жасалған тесттерге санаттан билеттерді байлау. 

6-Қадам Емтихан кестесіне сәйкес күнін және әрекет функциясы реттейді. 

Әрекет саны – бір рет беріледі*. 

7-Қадам Онлайн прокторинг және білім алушыларды идентификациялау үшін 

ZOOM конференцияға гиперсілтеме кірістіреді; 

8-Қадам Білім алушыларды бағалау критерийлерін жүктеу. 

9-Қадам Емтихан нәтижелерін бағалауды әрбір білім алушының әңгімелесу 

негізінде емтихан алушы жүзеге асырады.; 

Ескерту: екі және одан да көп пәннен тұратын кешенді ауызша емтихан кезінде билет 

сұрақтарының саны пәндер санынан қалыптасады. Әрбір пән жеке бағаланады. Екі және одан 

да көп пәндерден тұратын емтиханда (медициналық мамандықтар үшін) бір баға қойылады. 

*Форс-мажорлық жағдайларда әрекет санын оқытушы өзі реттейді. 
 

ОПҚ үшін ауызша емтихан өткізу алгоритмі (Қосымша  С) 
 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау. 

2-Қадам ZOOM жүйеде конференция ұйымдастыру. 

3-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтаумен қосу. 

4-Қадам ZOOM жүйе арқылы білім алушыларды идентификация жасау. 

5-Қадам Билеттерді таратуға мониторинг жүргізу. 

6-Қадам Билет сұрақтары бойынша білім алушылармен сұхбаттасуы (әр білім 

алушыға 7-10 минут). 

7-Қадам Бағалау критерийлеріне сәйкес білім алушыларды бағалау. 

8-Қадам Емтихан нәтижелерін білім алушыға жариялау. 

9-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтау. 

10-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін dot.ayu.edu.kz енгізу. 

11-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін "Platonus" жүйесіндегі электрондық 

ведомосқа толық лектегі емтихан аяқталғаннан кейін бірден енгізу 

Форс-мажор 

(электр энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

әлсірету және т. б.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Кафедра меңгерушісі; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына 
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Білім алушы үшін ауызша емтихан тапсыру алгоритмі (Қосымша  Д) 

 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау. 

2-Қадам ZOOM жүйеге конференцияға қосылу. 

3-Қадам dot.ayu.edu.kz-тегі билетті таңдау. 

4-Қадам Қажет болған жағдайда билет сұрақтары бойынша 20 минуттан 

аспайтын сұхбаттасуға дайындалу. 

5-Қадам Билет сұрақтары бойынша емтихан алушымен сұхбаттасуға қатысу (5-7 

минут). 

6-Қадам Бағалау критерийлеріне сәйкес емтихан нәтижелерін тыңдау. 

7-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеде емтиханның аяқталуы. 

8-Қадам ZOOM жүйеде бейне конференцияны аяқтау. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление 

интернет связи и 

др.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Пән оқытушысы; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына 

Ескерту: Смартфоннан емтихан тапсыру кезінде екінші электрондық-сандық құрылғы 

болуы қажет. 

 

5.2.3. Жазбаша (билет бойынша жауап): 

– қорытынды бақылау үшін емтихан материалдары білім алушының жауабы силлабуста 

көрсетілген нақты болжамды оқу нәтижесінің қаншалықты қалыптасқанын анықтайтындай 

етіп жасалады (https://youtu.be/Hmqe6HKJEEw, https://youtu.be/-sZXz0DXwnU); 

–емтихан сұрақтарының күрделілік дәрежесі оқу сатысына және қалыптасатын 

құзыреттілікке байланысты өзгеруі ұсынылады. Бакалавриат, магистратура және 

докторантура үшін емтихан сұрақтары күрделілігі мен мазмұны бойынша айтарлықтай 

айырмашылығы болуы тиіс. 

 

ОПҚ үшін жазбаша емтиханның емтихан материалдарын дайындау алгоритмі 

(Қосымша 2) 

 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам Жеке файлдар бойынша емтихан билеттерін дайындау. 

2-Қадам Билеттерді енгізу үшін dot.ayu.edu.kz жүйедегі курс бөлінісінде санат 

құру. 

3-Қадам dot.ayu.edu.kz құрылған санат ішінде ЭССЕ-ТЕСТ опциясы арқылы 

билеттерді енгізу. 

4-Қадам «Редакциялау режимі» арқылы курс ішінде тесттерді жасау және 

реттеу. 

5-Қадам Жасалған тесттерге санаттан билеттерді байлау. 

6-Қадам Емтихан кестесіне сәйкес күнін және әрекет функциясы реттейді. 

Әрекет саны – бір рет беріледі*. 

7-Қадам Онлайн прокторинг және білім алушыларды идентификациялау үшін 

ZOOM конференцияға гиперсілтеме кірістіреді. 

8-Қадам Білім алушыларды бағалау критерийлерін жүктеу. 

https://youtu.be/Hmqe6HKJEEw
https://youtu.be/-sZXz0DXwnU
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9-Қадам Емтихан нәтижелерін бағалауды әрбір білім алушының әңгімелесу 

негізінде емтихан алушы жүзеге асырады. 

Ескерту: екі және одан да көп пәннен тұратын кешенді жазбаша емтихан кезінде билет 

сұрақтарының саны пәндер санынан қалыптасады. Әрбір пән жеке бағаланады. Екі және одан 

да көп пәндерден тұратын емтиханда (медициналық мамандықтар үшін) бір баға қойылады. 

*Форс-мажорлық жағдайларда әрекет санын оқытушы өзі реттейді. 

 

ОПҚ үшін жазбаша емтихан өткізу алгоритмі (Қосымша  С) 

 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау. 

2-Қадам ZOOM жүйеде конференция ұйымдастыру. 

3-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтаумен қосу. 

4-Қадам ZOOM жүйе арқылы білім алушыларды идентификация жасау. 

5-Қадам Билеттерді таратуға мониторинг жүргізу. 

6-Қадам Емтиханға 2 сағат ішінде қатысу (емтихан уақыты ZOOM жүйесінде 

білім алушыларды идентификациялау және жазбаша жауап 

парақтарын жүктеуді қамтиды). 

7-Қадам Емтихан аяқталғанға дейін қалған уақыт туралы білім алушыларға 

хабарлау: 30 минут, 20 минут және 10 минут. 

8-Қадам Кері байланыс функциясы арқылы білім алушылардың билеттерге 

жауаптарын жүктеуіне мониторинг жүргізу. 

9-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтау 

10-Қадам Плагиат анықтау жүйесінде тексеру үшін жауапты қызметкерге 

(декан орынбасары немесе жоғары мектеп директорының 

орынбасары) жазбаша жауап парақтарын беру тапсыру. (Қол жазба 

нұсқасында талап етілмейді).  

11-Қадам Бағалау критерийлеріне сәйкес білім алушылардың жазбаша жауап 

парақтарын тексеру. 

12-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін dot.ayu.edu.kz енгізу. 

13-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін 24 сағат ішінде "Platonus" ААЖ 

электрондық ведомосқа енгізу. 

Форс-мажор 

(электр 

энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

әлсірету және т. 

б.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Кафедра меңгерушісі; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына 

 

Білім алушы үшін жазбаша емтихан тапсыру алгоритмі (Қосымша Д) 

 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау. 

2-Қадам ZOOM жүйеге конференцияға қосылу. 

3-Қадам dot.ayu.edu.kz-тегі билетті таңдау. 

4-Қадам Емтиханға 2 сағат ішінде қатысу (емтихан уақыты ZOOM жүйесінде 

білім алушыларды идентификациялау және жазбаша жауап 
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парақтарын жүктеуді қамтиды). 

5-Қадам Жүйенің кері байланыс функциясы арқылы жазбаша жауап 

парақтарын 2 сағаттық емтихан аяқталғанға дейін 10 минут бұрын 

dot.ayu.edu.kz-не жүктеу. 

6-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеде емтиханның аяқталуы. 

7-Қадам ZOOM жүйеде бейне конференцияны аяқтау. 

Форс-мажор 

(электр 

энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

әлсірету және т. 

б.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Пән оқытушысы; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына 

Ескерту: Смартфоннан емтихан тапсыру кезінде екінші электрондық-сандық құрылғы 

болуы қажет. 

 

5.2.4. «Ашық кітап» формасындағы емтихан (жобаны қорғау, мини-жобаны 

қорғау, кейс) 

5.2.4.1 «Ашық кітап» түріндегі емтихан (жобаны қорғау):  

– жобалық тапсырмалардың тақырыбын әзірлеу қажет, оны шешу үшін білім алушыға 

оны құжатпен ресімдей отырып, таңдаған жобаны кезең-кезеңмен шешуді ұсыну қажет; 

–dot.ayu.edu.kz платформаға өз курсына тапсырманы орындау бойынша ұсыныстар 

беру қажет;  

–плагиаттың болмауын тексеруді қамтамасыз ету қажет, тексеру нәтижесі тікелей 

қорытынды бақылауға әсер етеді (магистранттар үшін бірегейлігі кемінде 70%, бакалаврлар 

үшін-50%). 
 

ОПҚ үшін «Ашық кітаппен» емтихан материалдарын дайындау алгоритмі 

(жобаны қорғау) (Қосымша  С) 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам ЖОБА ТАҚЫРЫБЫН дайындау. 

2-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйедегі курс бөлінісінде «редакциялау режимі» және 

ТАПСЫРМА ОПЦИЯ арқылы ЖОБА ТАҚЫРЫПТАРЫН жүктеу. 

3-Қадам Кестеге сәйкес реттеу. 

4-Қадам Онлайн прокторинг және білім алушыларды идентификациялау үшін 

ZOOM конференцияға гиперсілтеме кірістіреді. 

5-Қадам Емтихан басталғанға дейін 96 сағат бұрын білім алушы 

dot.ayu.edu.kz жүйенің кері байланыс функциясы арқылы орындалған 

жобаны жүктейді.  

6-Қадам Плагиат анықтау жүйесінде тексеру үшін жауапты қызметкерге 

(декан орынбасары немесе жоғары мектеп директорының 

орынбасары) жазбаша жауап парақтарын беру тапсыру. 

7-Қадам Емтихан басталғанға дейін 24 сағат бұрын плагиаттан тексеруді 

нәтижелерімен қамтамасыз етіледі. 

8-Қадам Қорғауға жазба жұмыстарының бірегейлігі магистранттар үшін 

кемінде 70%, бакалаврлар үшін-50% жобалар жіберіледі. 

9-Қадам Жобанының плагиаттан тексеру және жоба қорғау нәтижелері 

бойынша емтихан алушының емтихан нәтижесі анықталады. 
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ОПҚ үшін «Ашық кітаппен» емтихан өткізу алгоритмі (жобаны қорғау) 

(Қосымша  С) 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау. 

2-Қадам ZOOM жүйеде конференция ұйымдастыру. 

3-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтаумен қосу. 

4-Қадам ZOOM жүйе арқылы білім алушыларды идентификация жасау. 

5-Қадам Қорғауға жазба жұмыстарының бірегейлігі магистранттар үшін 

кемінде 70%, бакалаврлар үшін-50% жобалар жіберіледі 

6-Қадам Жоба қорғау (Әрбір білім алушыға 7-10 минут). 

7-Қадам Бағалау критерийлеріне сәйкес білім алушыларды бағалау. 

8-Қадам Емтихан нәтижелерін білім алушыға жариялау. 

9-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтау. 

10-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін dot.ayu.edu.kz енгізу. 

11-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін "Platonus" жүйесіндегі 

электрондық ведомосқа толық лектегі жоба қорғалып болған соң 

бірден енгізу. 

Форс-мажор 

(электр 

энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

әлсірету және т. 

б.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Кафедра меңгерушісі; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына. 

 

Білім алушы үшін «Ашық кітаппен» емтихан тапсыру алгоритмі (жобаны қорғау) 

(Қосымша Д) 

 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам Емтихан басталғанға дейін 96 сағат  (4 тәулік) бұрын білім алушы 

dot.ayu.edu.kz жүйенің кері байланыс функциясы арқылы орындалған 

жобаны плагиатқа тексеру үшін жүктейді. 

2-Қадам Емтихан күні dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау. 

3-Қадам ZOOM жүйесіне кіру және идентификациялану. 

4-Қадам Жобаны презентациямен қорғау (7-10 минут). 

5-Қадам Бағалау критерийлеріне сәйкес емтихан нәтижелерін тыңдау. 

6-Қадам ZOOM жүйеде бейне конференцияны аяқтау. 

Форс-мажор 

(электр 

энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

әлсірету және т. 

б.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Пән оқытушысы; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына 
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5.2.4.2 «Ашық кітап» формасындағы емтихан (мини-жобаны қорғау):  

– білім алушыларға теориялық білімді іс жүзінде қолдануды талап ететін практикалық-

бағытталған тапсырмаларды әзірлеу қажет; 

– dot.ayu.edu.kz платформаға өз курсына тапсырманы орындау бойынша ұсыныстар 

беру қажет;  

 

ПОҚ үшін «Ашық кітаппен» емтихан материалдарын дайындау алгоритмі (мини-

жобаны қорғау) (Қосымша  С) 

 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам Жеке файлдар бойынша емтихан үшін ШАҒЫН ЖОБАЛАР 

бойынша тапсырмалар дайындау. 

2-Қадам ШАҒЫН ЖОБАЛАР бойынша тапсырмалар енгізу үшін 

dot.ayu.edu.kz жүйедегі курс бөлінісінде санат құру 

3-Қадам dot.ayu.edu.kz құрылған санат ішінде ЭССЕ-ТЕСТ опциясы арқылы 

ШАҒЫН ЖОБАЛАР бойынша тапсырмалар енгізу 

4-Қадам «Редакциялау режимі» арқылы курс ішінде тесттерді жасау және 

реттеу. 

5-Қадам Жасалған тесттерге санаттан ШАҒЫН ЖОБАЛАР бойынша 

тапсырмалар байлау 

6-Қадам Емтихан кестесіне сәйкес күнін және әрекет функциясы реттейді. 

Әрекет саны – бір рет беріледі*. 

Ескерту – ШАҒЫН ЖОБАЛАР бойынша тапсырмалар емтихан 

басталғанға дейін 4 сағат бұрын білім алушыларға қолжетімді болуы 

тиіс. 

7-Қадам Онлайн прокторинг және білім алушыларды идентификациялау үшін 

ZOOM конференцияға гиперсілтеме кірістіреді. 

8-Қадам Білім алушыларды бағалау критерийлерін жүктеу. 

9-Қадам Емтихан нәтижелерін бағалауды емтихан алушы әрбір білім 

алушының шағын-жобаларды қорғау негізінде анықталады 

*Форс-мажорлық жағдайларда әрекет санын оқытушы өзі реттейді. 

 

ОПҚ үшін «Ашық кітаппен» емтихан өткізу алгоритмі (мини-жобаны қорғау) 

(Қосымша  С) 

 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау. 

2-Қадам ZOOM жүйеде конференция ұйымдастыру. 

3-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтаумен қосу. 

4-Қадам ZOOM жүйе арқылы білім алушыларды идентификация жасау. 

5-Қадам Қорғауға dot.ayu.edu.kz кері байланыс қызметі арқылы шағын 

жобаларды жүктеген білім алушылар жіберіледі. 

6-Қадам Шағын-жоба қоғау (Әрбір білім алушыға 7-10 минут). 

7-Қадам Шағын жобаларын тексеруы білім алушылардын шағын-жобаны 

қорғаумен қатар жүреді. 

8-Қадам Бағалау критерийлеріне сәйкес білім алушыларды бағалау. 

9-Қадам Емтихан нәтижелерін білім алушыға жариялау. 

10-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтау. 
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11-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін dot.ayu.edu.kz енгізу. 

12-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін "Platonus" жүйесіндегі 

электрондық ведомосқа толық лектегі шағын-жоба қорғалып болған 

соң бірден енгізу. 

Форс-мажор 

(электр 

энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

әлсірету және т.б.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Кафедра меңгерушісі; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына. 

 

Білім алушы үшін «Ашық кітаппен» емтихан тапсыру алгоритмі (шағын жобаны 

қорғау) (Қосымша Д) 

 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам Емтихан күні емтиханға 4 сағат бұрын dot.ayu.edu.kz жүйеде 

ШАҒЫН-ЖОБА бойынша тапсырманы таңдау.  

2-Қадам Емтиханға дейін орындалған шағын жобаны dot.ayu.edu.kz жүйесінің 

кері байланыс арқылы жүктеу  

3-Қадам ZOOM жүйесіне кіру және идентификациялану. 

4-Қадам Шағын-жобаны қорғау (7-10 минут). 

5-Қадам Бағалау критерийлеріне сәйкес емтихан нәтижелерін тыңдау. 

6-Қадам ZOOM жүйеде бейне конференцияны аяқтау. 

Форс-мажор 

(электр 

энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

әлсірету және т.б.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Пән оқытушысы; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына 

 

5.2.4.3 «Ашық кітап» түріндегі емтихан (Кейс-тапсырма шешімі):  

– проблемалы тапсырмаларды әзірлеу қажет, оларды шешу үшін білім алушыға 

берілген кейстің оңтайлы шешімін табу ұсынылады; 

– dot.ayu.edu.kz платформаға өз курсына тапсырманы орындау бойынша ұсыныстар 

беру қажет;  

 

ПОҚ үшін "ашық кітаппен" емтихан материалдарын дайындау алгоритмі (Кейс-

тапсырма шешімі) (Қосымша  С) 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам Жеке файлдар бойынша емтихан үшін КЕЙС тапсырмалар дайындау. 

2-Қадам КЕЙС бойынша тапсырмалар енгізу үшін dot.ayu.edu.kz жүйедегі 

курс бөлінісінде санат құру 

3-Қадам dot.ayu.edu.kz құрылған санат ішінде ЭССЕ-ТЕСТ опциясы арқылы 

КЕЙС тапсырмалар енгізу 

4-Қадам «Редакциялау режимі» арқылы курс ішінде тесттерді жасау және 

реттеу. 

5-Қадам Жасалған тесттерге санаттан КЕЙС тапсырмаларды байлау. 

6-Қадам Емтихан кестесіне сәйкес күнін және әрекет функциясы реттейді. 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  
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 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 
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67 беттің 17–ші беті 

 

Әрекет саны – бір рет беріледі*. 

Ескерту – КЕЙС бойынша тапсырмалар емтихан басталғанға дейін 4 

сағат бұрын білім алушыларға қолжетімді болуы тиіс. 

7-Қадам Онлайн прокторинг және білім алушыларды идентификациялау үшін 

ZOOM конференцияға гиперсілтеме кірістіреді. 

8-Қадам Білім алушыларды бағалау критерийлерін жүктеу. 

9-Қадам Емтихан нәтижелерін бағалауды емтихан алушы әрбір білім 

алушының кейс орындалуы негізінде анықталады 

*Форс-мажорлық жағдайларда әрекет санын оқытушы өзі реттейді. 

 

ОПҚ үшін «Ашық кітаппен» емтихан өткізу алгоритмі (Кейс-тапсырма шешімі) 

(Қосымша  С) 

 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау. 

2-Қадам ZOOM жүйеде конференция ұйымдастыру. 

3-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтаумен қосу. 

4-Қадам ZOOM жүйе арқылы білім алушыларды идентификация жасау. 

5-Қадам Қорғауға dot.ayu.edu.kz кері байланыс қызметі арқылы орындаған 

КЕЙС тапсырмаларды жүктеген білім алушылар жіберіледі. 

6-Қадам Кейс қорғау (Әрбір білім алушыға 7-10 минут). 

7-Қадам Орындаған КЕЙС таспсырмаларды тексеруы білім алушылардын 

қорғаумен қатар жүреді. 

8-Қадам Бағалау критерийлеріне сәйкес білім алушыларды бағалау. 

9-Қадам Емтихан нәтижелерін білім алушыға жариялау. 

10-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтау. 

11-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін dot.ayu.edu.kz енгізу. 

12-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін "Platonus" жүйесіндегі 

электрондық ведомосқа толық лектегі кейс тапсырып болған соң 

бірден енгізу. 

Форс-мажор 

(электр 

энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

әлсірету және т.б.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Кафедра меңгерушісі; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына 

 

Білім алушы үшін "ашық кітаппен" емтихан тапсыру алгоритмі (Кейс-тапсырма 

шешімі) (Қосымша Д) 

 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам Емтихан күні емтиханға 4 сағат бұрын dot.ayu.edu.kz жүйеде КЕЙС 

бойынша тапсырманы таңдау. 

2-Қадам Емтиханға дейін орындалған КЕЙС тапсырманы dot.ayu.edu.kz 

жүйесінің кері байланыс арқылы жүктеу. 

3-Қадам ZOOM жүйесіне кіру және идентификациялану. 

4-Қадам Кейс тапсырманы қорғау (7-10 минут). 

5-Қадам Бағалау критерийлеріне сәйкес емтихан нәтижелерін тыңдау. 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 
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6-Қадам ZOOM жүйеде бейне конференцияны аяқтау. 

Форс-мажор 

(электр 

энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

әлсірету және т.б.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Пән оқытушысы; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына. 

 

5.2.5. ЭССЕ жазу түріндегі емтихан: 

– эссе тақырыптары күтілетін оқу нәтижелеріне сүйене отырып анықталуы тиіс және 

PDF форматында бекітілуі тиіс; 

– эссе мазмұны мен форматына қойылатын талаптарды көрсету қажет (эссе стандарты); 

– эссені оқытушы тексереді;  

– плагиаттың болмауын тексеруді қамтамасыз ету қажет, тексеру нәтижесі тікелей 

қорытынды бақылауға әсер етеді (магистранттар үшін бірегейлігі кемінде 70%, бакалаврлар 

үшін-50%). 

 

ОПҚ үшін ЭССЕ жазуға емтихан материалдарын дайындау алгоритмі (Қосымша 

С) 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам Жеке файлдар бойынша ЭССЕ ТАҚЫРЫПТАРЫН дайындау. 

2-Қадам Билеттерді енгізу үшін dot.ayu.edu.kz жүйедегі курс бөлінісінде санат 

құру. 

3-Қадам dot.ayu.edu.kz құрылған санат ішінде ЭССЕ-ТЕСТ опциясы арқылы 

билеттерді енгізу. 

4-Қадам «Редакциялау режимі» арқылы курс ішінде тесттерді жасау және 

реттеу. 

5-Қадам Жасалған тесттерге санаттан ЭССЕ ТАҚЫРЫПТАРЫН байлау. 

6-Қадам Емтихан кестесіне сәйкес күнін және әрекет функциясы реттейді. 

Әрекет саны – бір рет беріледі*. 

6-Қадам Онлайн прокторинг және білім алушыларды идентификациялау үшін 

ZOOM конференцияға гиперсілтеме кірістіреді. 

7-Қадам Білім алушыларды бағалау критерийлерін жүктеу. 

8-Қадам Емтихан нәтижелерін бағалауды әрбір білім алушының жазған ЭССЕ 

негізінде емтихан алушы жүзеге асырады 

*Форс-мажорлық жағдайларда әрекет санын оқытушы өзі реттейді. 

 

ОПҚ үшін ЭССЕ жазу емтиханын өткізу алгоритмі (Қосымша С) 

 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау. 

2-Қадам ZOOM жүйеде конференция ұйымдастыру. 

3-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтаумен қосу. 

4-Қадам ZOOM жүйе арқылы білім алушыларды идентификация жасау. 

5-Қадам ЭССЕ тақырыптар таратуға мониторинг жүргізу. 

6-Қадам Емтиханға 2 сағат ішінде қатысу (емтихан уақыты ZOOM жүйесінде 

білім алушыларды идентификациялау және ЭССЕНІ жүктеуді 

қамтиды). 
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7-Қадам Емтихан аяқталғанға дейін қалған уақыт туралы білім алушыларға 

хабарлау: 30 минут, 20 минут және 10 минут. 

8-Қадам Кері байланыс функциясы арқылы білім алушылардың ЭССЕНІ 

жүктеуіне мониторинг жүргізу. 

9-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтау 

10-Қадам Плагиат анықтау жүйесінде тексеру үшін жауапты қызметкерге 

(декан орынбасары немесе жоғары мектеп директорының 

орынбасары) ЭССЕНІ беру тапсыру. 

11-Қадам Бағалау критерийлеріне сәйкес білім алушылардың ЭССЕНІ тексеру. 

12-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін dot.ayu.edu.kz енгізу. 

13-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін 24 сағат ішінде "Platonus" ААЖ 

электрондық ведомосқа енгізу. 

Форс-мажор 

(электр 

энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

әлсірету және т. 

б.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Кафедра меңгерушісі; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына 

 

Білім алушы үшін ЭССЕ жазу емтиханын тапсыру алгоритмі (Қосымша Д) 

 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау. 

2-Қадам ZOOM жүйеге конференцияға қосылу. 

3-Қадам dot.ayu.edu.kz-тегі билетті таңдау. 

4-Қадам Емтиханға 2 сағат ішінде қатысу (емтихан уақыты ZOOM жүйесінде 

білім алушыларды идентификациялау және ЭССЕНІ жүктеуді 

қамтиды). 

5-Қадам Жүйенің кері байланыс функциясы арқылы ЭССЕНІ 2 сағаттық 

емтихан аяқталғанға дейін 10 минут бұрын dot.ayu.edu.kz-не жүктеу. 

6-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеде емтиханның аяқталуы. 

7-Қадам ZOOM жүйеде бейне конференцияны аяқтау. 

Форс-мажор 

(электр 

энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

әлсірету және т.б.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Пән оқытушысы; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына 

Ескерту: Смартфоннан емтихан тапсыру кезінде екінші электрондық-сандық құрылғы 

болуы қажет. 

 

5.2.6. Шығармашылық емтихан: 

– Шығармашылық емтихандардың тақырыптары білім алушының жауабы силлабуста 

көрсетілген нақты болжамды оқыту нәтижесінің қаншалықты қалыптасқанын 

анықтайтындай етіп жасалады; 

– dot.ayu.edu.kz платформаға өз курсына тапсырманы орындау бойынша ұсыныстар 

жүктеу қажет. 
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ОПҚ үшін шығармашылық емтиханның емтихан материалдарын дайындау 

алгоритмі (Қосымша  С) 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН ТАҚЫРЫПТАРЫН дайындау; 

2-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйедегі курс бөлінісінде «редакциялау режимі» және 

ТАПСЫРМА ОПЦИЯ арқылы ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН 

ТАҚЫРЫПТАРЫН жүктеу. 

3-Қадам Кестеге сәйкес реттеу. 

4-Қадам Онлайн прокторинг және білім алушыларды идентификациялау үшін 

ZOOM конференцияға гиперсілтеме кірістіреді. 

5-Қадам Емтихан нәтижелерін бағалауды емтихан алушы чек-лист бойынша 

жүзеге асырады. 

 

ОПҚ үшін шығармашылық емтихан өткізу алгоритмі (Қосымша  С) 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау. 

2-Қадам ZOOM жүйеде конференция ұйымдастыру. 

3-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтаумен қосу. 

4-Қадам ZOOM жүйе арқылы білім алушыларды идентификация жасау. 

5-Қадам Білім алушыларға шығармашылық тапсырманы көрсетілімді чек-

парағымен баға беру (Әрбір білім алушыға 7-10 минут) 

6-Қадам Емтихан нәтижелерін білім алушыға жариялау. 

7-Қадам Конференция жазбасын бұлтта сақтау. 

8-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін dot.ayu.edu.kz енгізу. 

9-Қадам Қорытынды бақылау нәтижелерін "Platonus" жүйесіндегі электрондық 

ведомосқа толық лектегі емтихан аяқталғаннан кейін бірден енгізу 

Форс-мажор 

(электр 

энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

әлсірету және т.б.) 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Кафедра меңгерушісі; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 

орынбасарына. 

 

Білім алушы үшін шығармашылық емтихан тапсыру алгоритмі (Қосымша  Д) 

Әрекеттер реті Әрекеттер 

1-Қадам ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН ТАҚЫРЫПТАРЫН алдын ала 

таңдалады. 

2-Қадам Емтихан болатын күні ZOOM жүйеге конференцияға қосылу. 

3-Қадам Шығармашылық тапсырманы көрсету (7-10 минут). 

4-Қадам Бағалау критерийлеріне сәйкес емтихан нәтижелерін тыңдау. 

5-Қадам ZOOM жүйеде бейне конференцияны аяқтау. 

Форс-мажор 

(электр 

энергиясын 

өшіру, интернет 

байланысын 

Төменде көрсетілген қызметкерлердің біріне бірден хабардар ету: 

1. Пән оқытушысы; 

2. Факультет / жоғары мектеп методистіне; 

3. Факультет / жоғары мектеп офис регистраторына; 

4. Факультет декан орынбасары / жоғары мектеп директор 
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әлсірету және т.б.) орынбасарына 

 

6. ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУДЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ 

 

1. Білім беру бағдарламасын меңгеру дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік 

диссертацияны (жобаны) (ары қарай – бітіру жұмысы) дайындау мен қорғаудан немесе 

кешенді емтихан тапсырудан тұратын қорытынды аттестаттаумен аяқталады. 

2. Аттестаттау комиссияның құзыретіне төмендегілер кіреді: 

1) білім беру бағдарламалары белгілеген талаптарға сай бітіруші мамандардың 

теориялық және практикалық даярлығы сәйкестігінің деңгейін тексеру; 

2) бітірушіге тиісті білім беру бағдарламасы бойынша «бакалавр», «магистр» дәрежесін 

тағайындау; 

3) кадрлар даярлау сапасын одан әрі жақсартуға бағытталған ұсыныстар әзірлеу. 

3. Аттестаттау комиссиясы отырысының ұсынылатын ұзақтығы күніне 5 сағатқа дейін. 

4. Дәлелді себеп бойынша қорытынды аттестаттауға келмеген білім алушы комиссия 

төрағасының атына еркін нысанда электрондық өтініш жазады, себептердің дәлелді растауын 

ұсынады және оның шешімі бойынша қорытынды аттестаттау рәсімінен комиссия 

отырысының басқа күні өтеді. Қайта өткізілген отырыс күнін комиссия айқындайды. 

5. Егер қорғау кезінде аттестаттауға мүмкіндік бермейтін техникалық ақау орын алса, 

білім алушыға қорытынды аттестаттаудан өтудің басқа уақыты берілуі мүмкін. Бұл жағдайда 

АК хатшысы техникалық ақаулықтың электрондық актісін ресімдейді және сол күні актінің 

көшірмесін комиссияның барлық мүшелеріне жолдайды. 

6. Бағаны жоғарылату мақсатында кешенді емтиханды қайта тапсыруға немесе бітіру 

жұмысты (жобаны) қайта қорғауға рұқсат берілмейді. 

7. "Қанағаттанарлықсыз" деген баға алған тұлғаларға кешенді емтиханды қайта 

тапсыруға, сондай-ақ бітіру жұмысын (жобасын) қайта қорғауға, қорытынды аттестаттаудың 

осы кезеңінде рұқсат берілмейді.  

 

6.1 Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін құжаттар тізімі 

 

Мемлекеттік емтихан (медициналық мамандықтар үшін), бітіру жұмыстарды 

(жобаларды), кешенді емтихандарды қорғау кезінде АК хатшылары келесі құжаттардың 

онлайн режимінде болуын қамтамасыз етуі тиіс: 

6.1.1. Қорытынды аттестаттауға жіберу туралы өкім (факультет деканы, жоғары мектеп 

директоры); 

6.1.2. Бітірушінің транскрипті (Офис-тіркеуші); 

6.1.3. Кафедра мәжілісінде бекітілген электронды емтихан билеттері (кафедра 

меңгерушісі); 

6.1.4. ҚА тапсыратын түлектер тізімі (әр күнге - АК хатшысы) 

6.1.5. АК төрағасы мен мүшелерін бекіту туралы бұйрықтың көшірмесі (АК хатшысы) 

6.1.6. Бітірушінің жеке куәлігі (скан нұсқасы) (АК хатшысы) 

 

Ескерту: Барлық осы құжаттар электрондық (PDF) нұсқада папкада болуы тиіс. 
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6.2 Бітіру жұмыстарды/жобаларды қорғау үшін аттестаттау комиссиясына 

ұсынылатын құжаттар тізбесі 

 

Бітіру жұмысты (жобаны) қорғау кезінде аттестаттау комиссия үшін мынадай құжаттар 

электронды түрде ұсынылуы тиіс: 

- қорытынды аттестаттауға жіберу туралы өкім; 

- бітірушінің транскрипті; 

- дипломдық жұмыстың (жобаның), магистрлік диссертацияның тақырыбын және 

жетекшісін бекіту туралы бұйрықтың көшірмесі; 

- бітіру жұмыс (жоба) (кафедра меңгерушісі мен бітіру жұмыс (жоба) жетекшісінің 

қолымен расталған), бітіру жұмысты (жобаны) қорғайтын бітірушілердің тізімі; 

- бітіру жұмысты (жобаны) алдын ала қорғау жөніндегі комиссия отырысы 

хаттамасының көшірмесі; 

- жауапты қызметкер (декан орынбасары / жоғары мектеп директорының орынбасары) 

куәландырған бітіру жұмысынан плагиатқа тексеруден өткенін растайтын құжат) 

- АК төрағасы мен мүшелерін бекіту туралы бұйрықтың көшірмесі; 

- бітірушінің жеке куәлігі (скан нұсқасы). 

 

6.3 Бітіру жұмысын (жобаны) дайындау және қорғау 

 

6.3.1. Бітіру жұмысты (жобаны) дайындау білім алушыларға қолжетімді ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар арқылы білім алушылармен өзара іс-қимыл жасайтын 

ғылыми жетекшінің басшылығымен жүзеге асырылады. 

6.3.2. Дайындалған бітіру жұмысы (жобасы) плагиатты анықтау жүйесіне жүктеледі 

және жауапты қызметкер оны тексеруінен өткізеді. Бұл тексерусіз бітіруші қорғауға 

жіберілмейді. 

6.3.3. Бітіру жұмысын (жобасын) қорғау қашықтықтан білім беру технологияларын 

қолдану арқылы онлайн форматта жүргізіледі. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау 

уақыты кестемен анықталады және білім алушылардың назарына уақытында жеткізіледі. 

6.3.4. Бітіру жұмысын (жобасын) қорғау кезінде білім алушы презентацияны экранды 

көрсету режимі арқылы көрсетеді, комиссия мүшелеріне камера алдында баяндама (сөз 

сөйлеу) жасайды және комиссия мүшелерінің ауызша сұрақтарына жауап береді. 

Техникалық проблемалар туындаған жағдайда, білім алушы жазбаша сұрақтар қояды. 

Мұндай жағдайда комиссия мүшелерінің сұрақтарын АК хатшысы айтады. Білім алушы 

ауызша немесе жазбаша жауап береді. 

Жобаны бірнеше білім алушы дайындаған жағдайда, әрбір білім алушы оны қорғау 

кезінде тақырып мазмұнының қисындылығын сақтай отырып, өз бөлігін таныстырады. 

6.3.5. Бітіру жұмысын (жобасын) қорғау процесі үзілген жағдайда білім алушы АК 

хатшысына оны жалғастыру туралы өтінішпен дереу жүгінеді. Комиссия қорғауды қалпына 

келтіру немесе тоқтату туралы шешім қабылдайды. 

6.3.6. Білім алушының баяндамасына 7-10 минуттан аспайтын уақыт белгілейді. 

6.3.7. Баяндамаға және комиссияның сұрақтарына жауаптарды қоса алғанда, бір білім 

алушыны қорғауға арналған жалпы уақыт 15 минуттан аспайды. 

Қорғау нәтижелері бойынша комиссия білім алушыға осы ұсыныстарға сәйкес баға 

қояды. 
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6.4 Қашықтықтан форматта кешенді емтиханды (оның ішінде «Қазақстанның 

қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды) ұйымдастыру тәртібі 

 

6.4.1. Кешенді емтиханды өткізу түрін шығарушы кафедра өзі анықтайды. Кешенді 

емтиханның әр түрлі нысандарын қолдану ұсынылады, соның ішінде жазбаша жұмыстарды 

тексеру, онлайн форматта өткізілетін ауызша емтихан, қашықтан тестілеу, үй жағдайында 

орындалған жобаларды бағалау - "ашық кітаппен емтихан» т.б. 

6.4.2. Жазбаша емтихан өткізілген жағдайда шығарушы кафедра тапсырманы жүйеге 

dot.ayu.edu.kz жүктейді және сұрақтарға жауап беру және (немесе) жазбаша есепті (кейсті) 

шешу үшін уақыт береді, ол 2 сағаттан кем болмауы тиіс. 

6.4.3. Кешенді емтиханға тапсырма dot.ayu.edu.kz жүйеге тапсырманы жүктейді 

кешенді емтихан ауызша түрде онлайн режимде өткізіледі, білім алушыға комиссия 

сұрақтарына микрофон арқылы тікелей пайдаланылатын техникалық құрылғы камерасының 

алдында жауап беру мүмкіндігі беріледі. 

6.4.4. Техникалық проблемалар туындаған жағдайда, білім алушы жазбаша сұрақтар 

қояды. Мұндай жағдайда комиссия мүшелерінің мәселелерін АК хатшысы айтады. Білім 

алушы ауызша немесе жазбаша жауап береді. 

6.4.5. Кешенді емтихан процесі үзілген жағдайда білім алушы оны жалғастыру туралы 

өтінішпен АК хатшысына дереу жүгінеді. Комиссия кешенді емтиханды қайта бастау немесе 

тоқтату туралы шешім қабылдайды. 

 

6.5 Прокторинг және академиялық адалдықты сақтау 

 

6.5.1. Тапсырушының жеке басын сәйкестендіру білім алушыны қорытынды 

аттестаттау басталғанға дейін 30 минут бұрын жүзеге асырылады. 

6.5.2. АК хатшысы алдын ала алынған жеке куәліктің немесе білім алушының жеке 

басын куәландыратын басқа құжаттың көшірмесі бойынша тапсырушының жеке басын 

сәйкестендіреді. 

6.5.3. Білім алушының өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы 

болуы тиіс. Комиссия төрағасы мен мүшелерін сәйкестендіру кафедра меңгерушісі (декан) 

орындайды. 

6.5.4. Үй жайларын дайындау қорытынды аттестаттау рәсімі басталғанға дейін жүзеге 

асырылады. Тапсырушы бөлмеде жалғыз болады. Қорытынды аттестаттау үшін тікелей 

пайдаланылатындардан басқа электрондық құрылғылар болмауы тиіс. 

6.5.5. Білім алушы онлайн режимде ол қорытынды аттестаттау кезінде тұрған бөлмені 

көрсетеді. Бөтен заттар табылған жағдайда білім алушы оларды бөлмеден шығарады. Бас 

тартқан жағдайда қорғау тоқтатылады, комиссия өз шешімімен қорытынды аттестаттауды 

тоқтата тұрады немесе тоқтатады. 

6.5.6. Қорытынды аттестаттау өткізу процесін бақылауды қамтамасыз ететін білім 

алушы өзінің логині мен парольімен dot.ayu.edu.kz жүйеге кіреді. 

6.5.7. Факультет деканы өз өкіммін білім алушылардың қорытынды аттестаттаудан 

өтуін бақылауды жүзеге асыратын прокторды тағайындайды. 

6.5.8. Қорытынды аттестаттауды өткізу кезінде бейнежазба жүргізіледі. 

6.5.9. Қорытынды аттестаттау кезінде білім алушы веб-камераның көру аймағын тастап 

кетпеуі тиіс. 

6.5.10. Білім алушыға емтихан кезінде бөгде тұлғаларға үшінші тұлғаларды тартуға 

және (немесе) электрондық құрылғыларға рұқсат беруге тыйым салынады. 
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6.5.11. Білім алушы және (немесе) комиссия мүшесі Академиялық адалдық 

қағидаттарын бұзған жағдайда қорытынды аттестаттауды өткізу кезінде университеттің 

академиялық саясатына сәйкес шаралар қолданады. 

 

6.6 Қорытынды аттестаттау кезіндегі бағалау тәртібі 
 

6.6.1. Бағалар аттестаттау комиссиясымен Google дискісін пайдалану арқылы 

қойылады. 

6.6.2. Дәрежені беру бойынша дауыс беру рәсімі аттестаттау комиссияның барлық 

мүшелерінің қатысуымен алқалы талқылау арқылы жүзеге асырылады. 

6.6.3. АК хатшысы аттестаттау комиссия мүшелерінің дауыстарын есептейді және 

тіркейді. Дәрежені беру бойынша дауыс беру Google дискісін пайдалану арқылы жүзеге 

асырылады 

 

6.7 Қорытынды аттестаттау нәтижелерін жариялау рәсімі 
 

6.7.1. Кешенді емтихан немесе дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау аяқталғаннан 

кейін қорытынды аттестаттау нәтижелері жарияланады. 

6.7.2. Аттестаттау комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері негізінде хаттама 

жасалады, оған АК төрағасы мен АК хатшысы қол қояды. Бұл ретте АК хатшысы дауыс беру 

нәтижелері туралы мәліметтерді сақтайды, ал хаттаманың электрондық нұсқасы 

комиссияның барлық мүшелеріне жіберіледі. 

6.7.3. АК төрағасы бітірушілерді қорытынды аттестаттау туралы есеп дайындайды. 

 

6.8 Қорытынды аттестаттау нәтижелеріне апелляция 

 

6.8.1. Бітірушілер қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша апелляциялық 

комиссия төрағасының атына онлайн режимінде қорытынды аттестаттау нәтижелері 

жарияланған күннен бастап 48 сағат ішінде апелляцияға өтініш береді. 

6.8.2. Апелляцияны өткізу үшін ректор бұйрығымен Білім беру бағдарламасы бойынша 

апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссияның құрамына аттестаттау 

комиссиясының мүшелерін және (немесе) университеттің әкімшілік қызметкерлерін енгізуге 

жол берілмейді. 

6.8.3. Апелляциялық комиссия білім алушының өтініші түскен күннен бастап 48 сағат 

ішінде онлайн отырыс өткізеді. 

6.8.4. Апелляция нәтижелері өтініш берушінің назарына бір жұмыс күні ішінде 

жеткізіледі. 

 

6.9 Онлайн режимде қорытынды аттестаттауды ұйымдастыруға қойылатын 

жалпы талаптар: 

 

6.9.1. Мемлекеттік / кешенді емтиханның мазмұны мемлекеттік / кешенді емтиханның 

мазмұнына енгізілген пәндердің барлық оқу материалын қамтиды. 

6.9.2. АК төрағасы мен мүшелерінің онлайн қатысуы күн сайын тексеріледі, АК 

төрағасы болмаған жағдайда АК жұмысы тоқтатылуы тиіс. 

6.9.3. Отырыс хаттамалары мемлекеттік /кешенді емтихан, дипломдық жұмысты 

(жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау кезінде аттестациялық комиссия 

мүшелеріне редакциялау рұқсатын бере отырып, факультеттің Google дискісінде 

орналастырылады. АҚ хатшысы ҚА аяқталғаннан кейін хаттамалар басып шығарады, 
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нөмірлейді, тігеді, акт бойынша университет мұрағатына тапсыру үшін тіркеуші офистің 

мөрі қойылады (ведомоспен салыстырғаннан кейін). 

ҚА мәжілісінің отырыс ведомостары мемлекеттік / кешенді емтихан, дипломдық 

жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау кезінде аттестаттау 

комиссиясының хатшысы үшін редакциялау рұқсатын бере отырып, факультеттің Google 

дискісінде орналастырылады. 

6.9.4. Мемлекеттік /кешенді емтихан өткізілгеннен және дипломдық жұмысты 

(жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғағаннан кейін АК хатшысы Білім беру 

бағдарламалары және әдістемелік, Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталықтарына 

бағалары бар ведомостің көшірмесін, сондай-ақ әр бөлім үшін ҚА қорытындылары туралы 

ақпаратты электрондық пошта арқылы жібереді. Университет мұрағатына өткізуге дейін ҚА 

құжаттарының түпнұсқалары тіркеу-офисінде (бітірушілердің жеке істері, транскрипт, 

ведомостар, АК есептері) сақталады. 

6.9.5. Офис тіркеуші: 

1) Сапа пайызын мына формула бойынша есептейді , мұндағы N – барлық түлектер 

саны; А - "өте жақсы" алған түлектер саны; В - "жақсы" алған түлектер саны". 

2) Үлгерім пайызын мына формула бойынша есептейді , мұндағы N – барлық түлектер 

саны; А - "өте жақсы" алған түлектер саны; В - "жақсы" алған түлектер саны; С - 

"қанағаттанарлық" алған түлектер саны. 

3) Орташа балды (дәстүрлі) формулаға сәйкес есептейді, мұнда N - барлық түлектер 

саны; А - "өте жақсы" алған түлектер саны; В - "жақсы" алған түлектер саны; С - 

"қанағаттанарлық" алған түлектер саны; D - "қанағаттанарлықсыз" алған түлектер саны. 

4) АК жұмысы аяқталғаннан кейін мамандықтың АК сандық және сапалық талдауы 

туралы мәліметтерді толтыру қажет. Сандық талдауда мемлекеттік /кешенді емтихан  және 

дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны қорғау жөніндегі деректер 

көрсетілуі тиіс. АК-тың сапалы талдауын қалыптастыру кезінде МЕ тапсыру және қорғау 

нәтижелерін бірге біріктіру қажет: 

• Тек 5 және 5 түрі бойынша "өте жақсы" (М / КЕ немесе қорғау) 

• "өте жақсы "және" жақсы " 5 және 4; 4 және 5 (М / КЕ немесе қорғау) 

• "аралас" 5 және 3; 3 және 5; 4 және 3; 3 және 4 (М / КЕ немесе қорғау бойынша) 

бағалары болуы мүмкін.) 

• 3 және 3 (М / КЕ немесе қорғау) 

• М / КЕ немесе қорғау бойынша "сәтсіз" алды 

• Түрлері бойынша тек "жақсы" алды (М / КЕ немесе қорғау) 

6.9.6. АК жұмысы аяқталғаннан кейін бітірушілерді қорытынды аттестаттау 

қорытындысы бойынша деректерді толтыру қажет. 

6.9.7. АК жұмысы аяқталғаннан кейін төраға есеп жазады және екі апта мерзімде 

(эл.поштаға жібереді). Ол Сенат мәжілісінде талқыланады және бекітіледі. 

АК төрағасының есебінде ҚА сапалық көрсеткіштер көрсетілуі тиіс. 

6.9.8. АК төрағасының есебі pdf форматында эл.поштамен жіберіледі: тіркеуші офисіне, 

білім беру бағдарламаларының және әдістемелік, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

орталықтарына, кафедраға және деканатқа. 

6.9.9. АК төрағасының есебіне жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларын бітірген БББ бойынша бітірушілердің тегі, аты, әкесінің аты, мамандығы 

және берілген дипломның нөмірі көрсетілген тізімі қоса беріледі. 

6.9.10. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын оқып бітірген бітірушілердің тізімі олардың тегі, аты, әкесінің аты (бар 

болған жағдайда), білім беру бағдарламасы және берілген дипломның нөмірі көрсетіле 

отырып, білім беру ұйымының басшысы қол қойып, бітіру туралы бұйрық шыққаннан кейін 
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бір ай мерзім ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға тіркеуші офисі ұсынылады, 

және ЕСУВО жүйесіне енгізеді. Сонымен қатар, университеттің Білім беру 

бағдарламаларының және әдістемелік, Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру, Іс-тәжірибе 

және жұмыспен қамту орталықтарына, кафедраға және деканатқа эл.поштамен жіберіледі. 

6.9.11. Егер дипломдық жұмыстардың (жобалардың), магистрлік диссертациялардың 

нәтижелері өндіріске енгізілсе, білім беру бағдарламаларының және әдістемелік, жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру орталықтарына кәсіпорын басшысының қолымен және мөрімен 

расталған сканерленген құжатты эл.пошта арқылы жіберілуі қажет. 

6.9.12. Бітірушілердің ҚА нәтижелері бойынша қорытынды бағаларын  “Platonus” 

жүйесіне енгізу рәсімін АК хатшысы университетте белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге 

асырады (Офис регистратор). 

 

6.10 Аралық және қорытынды аттестаттауға қатысушылардың жауапкершілігі 

 

6.10.1. Кафедра декандары мен меңгерушілері: 

- кестеге сәйкес қашықтықтан форматта аралық және қорытынды аттестаттауды өткізуді 

қамтамасыз етеді; 

- аралық және қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша бағалардың уақтылы 

қойылуын қамтамасыз етеді; 

- қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, қорытынды аттестаттауды 

өткізу күні, уақыты және тәртібі туралы білім алушыларға, комиссия төрағасы мен 

мүшелеріне уақтылы хабарлайды; 

- құжаттарды тексеруді және қорғауға жіберудің ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді; 

- қорытынды аттестаттау қатысатын білім алушылар тізімін ұсынады; 

-қорғау, кешенді емтиханды өткізу тәртібі, ұзақтығы (регламенті), қорытынды 

аттестаттаудың бейнежазбасы туралы білім алушыларға нұсқаулық вебинар өткізеді; 

- комиссия мүшелерін жүйеде тіркеуді қамтамасыз етеді dot.ayu.edu.kz. жүйеде және 

ayu.edu.kz корпоративтік поштада; 

-комиссия мүшелерін қажетті материалдармен және қашықтықтан оқыту 

технологияларына қол жетімді болуы қамтамасыз етеді; 

- қорытынды аттестаттау бейнежазбасының сақталуын қамтамасыз етеді. 

 

6.10.2. Аттестаттау комиссиясының мүшелері: 

- білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін 

бағалайды; 

- тиісті білім беру бағдарламасына сәйкес бітірушіге бакалавр немесе магистр 

дәрежесін береді; 

- білім беру бағдарламаларын одан әрі жетілдіруге бағытталған ұсыныстар әзірлейді; 

- академиялық адалдық қағидаттарын ұстанады. 

 

6.10.3. Аттестаттау комиссиясының хатшысы: 

-қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана отырып, кешенді емтиханға және 

диссертацияны (жоба) / магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға дайындық жасайды; 

-білім алшыларға және аттестаттау комиссиясының мүшелеріне қорытынды аттестаттау 

жүргізу үшін таңдалған жүйемен жұмыс жасау бойынша дер кезінде нұсқаулық вебинар 

ұйымдастырады; 

-қорытынды аттестаттауда қолданылатын қосылымдардың техникалық және 

бағдарламалық талаптарға сәйкестігін уақытылы тексереді; 

- аттестаттау комиссиясы мүшелерінің онлайн дауыс беруін ұйымдастырады; 
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- қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша электрондық тізілімдерді толтырады; 

- қорытынды аттестаттаудың бейнежазбасын жүргізеді; 

- академиялық адалдық қағидаттарын ұстанады. 

 

6.10.4. Білім алушы: 

- педагогтармен, ғылыми жетекшісімен және комиссияның техникалық хатшысымен 

күнделікті байланыста болады; 

- қол жетімді байланыс арналары арқылы аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу 

кестесімен және тәртібімен танысады; 

- техникалық хатшының корпоративтік поштасы арқылы қорғауға қатысу үшін барлық 

қажетті құжаттарды ұсынады; 

- академиялық адалдық қағидаттарын ұстанады; 

- нұсқаушы вебинарларға қатысады. 

 

7 ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІЛІК 

 

7.1 Университеттің осы ережесі Ахмет Ясауи университетінің Сенат отырысында 

талқыланады және қарастырылады.  

7.2 Университеттің осы ережесі Ахмет Ясауи университетінің президенті - Сенат  

төрағасы тарапынан бекітіледі.  

7.3 Университеттің осы ережесі талаптарының сапалы орындалуын оқу-әдістемелік ісі 

жөніндегі вице-президент қадағалайды. 

 

8 ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

 

8.1 Университеттің осы ережесін басқару және өзгерістер енгізу ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 

сәйкес жүзеге асады.  

8.2 СМЖ құжатына енгізілген өзгерістер «Өзгерістерді тіркеу парағында» тіркелуі тиіс 

(Қосымша Б). 

 

9 КЕЛІСУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 

 

9.1 Осы университет ережесін талқылау және келісу Сенат отырысында жүзеге 

асырылады және хаттамамен рәсімделеді.  

 

КЕЛІСІЛДІ 

 

Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі  

вице-президент                                                Ө.Үмбетов 

 

Академиялық инновация және жоғары  

білімнен кейінгі білім беру істері  

жөніндегі вице-президент                                                                           Ш.Есимова  

  

Құқықтық бөлімінің басшысы                               Ғ.Мусаханов 

 

 

Аккредитация және рейтинг   

орталығының  басшысы                               Ж.Дәрібаев 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 28–ші беті 

 

ҚОСЫМША  А   
Ф-СМБ-004 

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ  

 

№ Аты-жөні Қызметі Мерзімі 

 

Қолы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 29–ші беті 

 

ҚОСЫМША    Б 

 

Ф-СМБ-002 

ӨЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 

 

№ 

Р/с 

Өзгеріс енгізу 
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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 30–ші беті 

 

Қосымша C /Приложение C 

ОПҚ үшін емтихан материалдарын дайындау және емтихан өткізу 

алгоритмі 

Алгоритм для ППС по подготовке экзаменационных материалов и 

проведению экзамена 

dot.ayu.edu.kz жүйесінде емтихан материалдарын дайындау/ Подготовка 

экзаменационных материалов в системе dot.ayu.edu.kz 

1. Жеке файлдар бойынша емтихан билеттерін дайындау / Подготовка 

билетов экзаменов по отдельным файлам 

 
2. Билеттерді енгізу үшін dot.ayu.edu.kz жүйедегі курс бөлінісінде санат 

құру / Создание курса в системе dot.ayu.edu.kz для внедрения билетов 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 31–ші беті 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 32–ші беті 

 

 
 

 

 

 
 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 33–ші беті 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 34–ші беті 

 

 

 
 

 

 
 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 35–ші беті 

 

3. dot.ayu.edu.kz құрылған санат ішінде ЭССЕ-ТЕСТ опциясы арқылы 

билеттерді енгізу / Внедрение билетов через опцию ЭССЕ-ТЕСТ внутри 

созданного курса в dot.ayu.edu.kz. 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 36–ші беті 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 37–ші беті 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 38–ші беті 

 

 
4. «Редакциялау режимі» арқылы курс ішінде тесттерді жасау және реттеу / 

Создание и настройка тестов внутри курса через «Режим редактирования». 

 
5. Жасалған тесттерге санаттан билеттерді байлау / Привязка билетов с 

категории к созданным тестам 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 39–ші беті 

 

  
6. Емтихан кестесіне сәйкес күнін және әрекет функциясы реттейді. Әрекет 

саны – бір рет беріледі* / Настройка функций даты согласно расписанию. 

Количество попыток – одна*. 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 40–ші беті 

 

 

 
 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 41–ші беті 

 

 

Емтихандарды қабылдау алгоритмі / Алгоритм проведения 

экзаменов 

 ZOOM жүйеге конференцияға қосылу / Идентификация в системе ZOOM 

 
  dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 
 

 Билет таңдау / Раздача билетов 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 42–ші беті 

 

 

 
 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 43–ші беті 

 

 

 Емтихан қабылдау уақыты / Время для приема экзамена 

 

  Жүйенің кері байланыс функциясы арқылы жазбаша жауап парақтарын 

тексеріп, ұпай қою / Проверка ответов на билеты через функцию 

обратной связи и выставление баллов. 

 
- Студентке қай билет түскенін көру. Емтихан тапсырған білімгерлерді 

тексеру./ Мониторинг раздачи билета. 
 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 44–ші беті 

 

 
 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 45–ші беті 

 

- 
Студентке қай билет түскенін көру/ Просмотр билета студента 

 

 
 

- Емтихан тапсырған студентке баға қою. Студентке емтихан бағасы 

туралы алған балы немесе пікірін қалдырса болады/ Выставление оценки 

студенту. Студенту, сдавшему экзамен необходимо выставить баллы и 

при необходимости оставить комментарий. 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 46–ші беті 

 

 
 

Zoom платформасында жазбаларды ұйымдастыру /Организации 

записи в платформе Zoom 
1) Zoom бағдарламасын іске қосыңыз /Запускаем программу Zoom 

 

 
2) жоғарғы оң жақ бұрышта аватарды басыңыз / В правом верхнем углу нажимаем на 

аватарку 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 47–ші беті 

 

 
3) «Настройки» -ге өтіңіз / Заходим в настройки 

 

 
4) «Запись» позициясында көрсетілген позицияларды таңдаңыз / В позиции «Запись» 

выбираем показанные позиции 

 
5) «Начать» -қа басып конференцияны бастаймыз / Запускаем конференцию 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 48–ші беті 

 

 

 

 
6) «Запись»-ке басыңыз / Нажимаем на «Запись» 

 

  

 
7) Іс-шара аяқталғаннан кейін «Завершить» түймесін басыңыз / По завершению 

мероприятия нажимаем на «Завершить» 

 

 

 

 
8) Пайда болған терезеде «Завершить конференцию для всех» түймесін басыңыз / В 

появившемся окне нажимаем на «Завершить конференцию для всех» 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 49–ші беті 

 

 
9) Жазба сақталатын орынды таңдап, «Ок» -ді шертіңіз / Выбираем место куда будет 

сохранена запись и нажимаем «Ок». 

 

 
10. Біз сақталған папканы тауып, оны «Google диск» немесе басқа дискке комиссия 

мүшелеріне қол жетімділік болатындай көшіреміз. / Находим сохранению папку и копируем 

в «Google диск» или другой диск для архива с предоставлением доступа комиссии. 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 50–ші беті 

 

Қосымша- Д /Приложение- Д 

 

БІЛІМ АЛУШЫ ҮШІН ЕМТИХАНЫН ТАПСЫРУ  

АЛГОРИТМІ  

АЛГОРИТМ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Тесты на платформе moodle 

Moodle платформасында тест емтиханы 

 ZOOM жүйеге конференцияға қосылу / Идентификация в системе ZOOM 

 

 dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 
 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 51–ші беті 

 

 Кесте бойынша курсты таңдап, емтиханды тапсыру / Согласно 

расписанию экзаменов выбрать курс и и произвести сдачу тестового 

экзамена 

 

 

 
 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 52–ші беті 

 

 
 

 

 

 
 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 53–ші беті 

 

 

 

 

Жазбаша емтихан / Письменные экзамены 

 ZOOM жүйеге конференцияға қосылу / Идентификация в системе ZOOM 

 
  dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 

 Билет таңдау / Раздача билетов 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 54–ші беті 

 

 

 
 

 

 

 2 сағат емтихан үшін / 2 часа время для экзамена 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 55–ші беті 

 

 
  Жүйенің кері байланыс функциясы арқылы жазбаша жауап парақтарын 

жүктеу / Загрузка студентами ответов на билеты через функцию обратной 

связи 

 

 Плагиаттан тексеруді / Прохождение работы на плагиат. 

 

Ауызша емтихан / Устные экзамены 

 ZOOM жүйеде конференция ұйымдастыру / Идентификация в системе 

ZOOM 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 56–ші беті 

 

 
 dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 

 Билет таңдау / Раздача билетов 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 57–ші беті 

 

 
 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 58–ші беті 

 

 Билет сұрақтарына ауызша жауап / Устный ответ на вопросы билета 

 

Шығармашылық емтихан / Творческий экзамен 

 ZOOM жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе ZOOM 

 

 dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 
 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 59–ші беті 

 

 

 
 

 Шығармашылық тапсырманың қойылымы / Постановка задания 

творческого характера. 

 

 

 

 

 «Ашық кітаппен» емтихан тапсыру алгоритмі (жобаны қорғау) 

Экзамены с «открытой книгой» (защита проекта) 
 

 ZOOM жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе ZOOM 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 60–ші беті 

 

 

 dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 

 плагиатқа тексеру / Прохождение работы на плагиат; 

 Жобаны қорғау / Защита работы. 

 

 

 

 

 «Ашық кітап» формасындағы емтихан (мини-жобаны қорғау) 

Экзамены с «открытой книгой» (защита мини-проекта) 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 61–ші беті 

 

 ZOOM жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе ZOOM 

 

 dot.ayu.edu.kz жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 

 Билет таңдау / Раздача билетов 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 62–ші беті 

 

 

 
 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 63–ші беті 

 

 

 4 сағат жұмысты орындау үшін / 4 часа времени для выполнения задания 

 dot.ayu.edu.kz жүйесінің кері байланыс арқылы жүктеу / Загрузка 

студентами ответов на билеты через функцию обратной связи 

 

 ZOOM жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе ZOOM 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 64–ші беті 

 

 

 Билеттер бойынша ауызша жауап беру / Опрос студентов через билеты 

 Жұмысты плагиатқа тексеру/ Прохождение работы на плагиат 

 

«Ашық кітап» түріндегі емтихан (Кейс-тапсырма шешімі) 

Экзамены с «открытой книгой» (кейс) 

 ZOOM жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе ZOOM 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 65–ші беті 

 

 

 dot.ayu.edu.kz жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 
 

 КЕЙС таңдау / Раздача КЕЙСОВ 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 66–ші беті 

 

 

 
 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-019-2020 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу  

ережесі 

67 беттің 67–ші беті 

 

 

 2 сағат емтихан уақыты / 2 часа время для экзамена; 

 dot.ayu.edu.kz жүйесінің кері байланыс арқылы жүктеу / Загрузка 

студентами ответов на билеты через функцию обратной связи 

 

 Жұмысты плагиаттан өткізу / Прохождение работы на плагиат. 

 


