
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ 
1.1 Осы Нұсқаулық аралық аттестаттауды компьютерлік және бланкілік 

тест түрінде ұйымдастырып, өткізу тәртібін анықтайды. 
1.2 Осы Нұсқаулық университеттің білім алушылары, профессорлық- 

оқытушылық құрамы мен  жауапты құрылымдары үшін орындауға міндетті 
болып табылады. 
 

2 НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР 
2.1 «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ Қазақстан 

Республикасының Заңы (14.07.2022ж. №141-VIІ өзгерістер мен 
толықтырулармен). 

2.2 Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 
ұйымдастыру қағидалары. ҚР БҒМ 20.04.2011 жылғы №152 бұйрығы (2022 
жылғы 23 қыркүйектегі №79 өзгерістер мен толықтырулармен). 

2.3 Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР 
ҒЖБМ 2022 жылғы 20 шілдедегі №2 бұйрығы. 

2.4 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 
қағидалары ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығы (өзгерістермен 
және толықтырулармен 2022 жылғы 18 қарашадағы №145 бұйрығы). 

2.5 Қ. Жұбанов атындағы АӨУ білім алушыларының, оқытушылары мен 
қызметкерлерінің академиялық адалдық кодексі (Ғылыми кеңестің шешімі, 
12.08.2020 ж. №13 хаттама). 

 
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
3.1 Білім алушыларды аралық аттестаттау міндетті түрде баға қою 

арқылы емтихан тапсыру түрінде өткізіледі және ол емтихан сессиясы болып 
есептеледі. 

3.2 Білім алушыларды аралық аттестаттаудан өткізу және оны 
ұйымдастыру тәртібі университеттің академиялық күнтізбесімен 
айқындалады. 

3.3 Бақылаудың барлық түрлері бойынша білім алушылардың оқу 
жетістіктері білім алушыларды бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесіне 
сәйкес дәстүрлі бағалау шкаласына ауыстырылып, білім алушылардың оқу 
жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша 
бағаланады (1-қосымша). 

3.4 Аралық аттестаттау формалары университеттің Академиялық 
кеңесінде талқыланып, бекітіледі. 
 

4 ЕМТИХАНДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ  
4.1 Бақылау формасы ретінде компьютерлік және бланкілік тестілеуді 

енгізудің мақсаты – білім алушылардың өзіндік ойлау дағдыларын тексеру, 
жауаптарды бағалаудың объективтілігін, нәтижелердің ашықтығын 
қамтамасыз ету және осы негізде қорытынды бақылаудың тиімділігін 
арттыру. 



4.2 Кафедра типтік немесе оқу бағдарламаларын (силлабус) басшылыққа 
ала отырып, Блум таксономиясының талаптарына сәйкес бакалавриат үшін – 
20%*30%*50%, магистратура және докторантура үшін – 0%*50%*50% бір 
ғана дұрыс жауабымен тест тапсырмаларының базасын (300-ден 500 сұраққа 
дейін) қалыптастырады. 

4.3 Тест материалдары кафедра отырысында талқыланады және 
факультет жанындағы сапаны бақылау комитетімен келісе отырып, 
факультет кеңесінде бекітіледі. 

4.4 Дұрыс жауаптардың нұсқалары бар тест тапсырмаларының базасы 
кафедра меңгерушісінде қатаң құпияда сақталады. 

4.5 Әр пән бойынша емтиханда тест тапсырмалары студент үшін 50 
сұрақтан тұрады. 

4.6 Қорытынды бақылау бағдарламасының мазмұны және тест 
тапсырмалары жауап нұсқаларынсыз студенттерге алдын ала хабарланады. 

4.7 Компьютерлік тестілеу үшін емтихан басталғанға дейін бір тәулік 
бұрын кафедра бойынша жауапты ПОҚ «Univer» АБК-ге тест 
тапсырмаларының базасын жүктейді. 

4.8 Бланкілік тестілеуге арналған тест тапсырмаларының дайын 
нұсқалары студенттер саны бойынша көбейтіледі және дұрыс жауаптарымен 
кафедра меңгерушісінде сақталады.  

4.9 Бланкілік тестілеу кезінде тест материалын студенттерге емтихан 
қабылдаушы немесе кезекші оқытушы бекітілген кестеге сәйкес емтихан күні 
жауап парақтарымен бірге таратады. 

4.10 Компьютерлік тестілеу кезінде студенттер емтиханды кестеге 
сәйкес «Univer» АБК арқылы тікелей компьютерлік кластарда тапсырады. 

4.11 Жауапты факультет Ақпараттық технологиялар департаменті 
қызметкерлерімен бірлесіп компьютерлердің және интернет ресурстардың 
дайындығын қамтамасыз етеді.  

4.12 Бланкілік тестілеу нәтижелерін оқытушы «Univer» АБК-індегі 
электрондық ведомоске енгізеді. 

4.13 Компьютерлік тестілеу нәтижелері белгіленген уақыт аяқталғаннан 
кейін автоматты түрде «Univer» АБК базасына электрондық ведомоске 
түседі. 

4.14 Бланкілік тестілеу кезіндегі жауап парақтары кафедрада жаңа оқу 
жылы басталғанға дейін сақталуы тиіс. 

4.15 «FХ» «қанағаттанарлықсыз» баға алған кезде оқу пәні 
бағдарламасын қайталап оқымай-ақ академиялық күнтізбеге сәйкес 
қорытынды бақылауды (емтиханды) келесі академиялық кезең басталғанға 
дейін бір рет қайта тапсыруға жол беріледі. 

«F» бағасына сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда 
білім алушы ақылы негізде осы оқу пәніне қайта жазылады, бағдарламаға 
сәйкес оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, оқу жұмысының 
барлық түрлерін орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады. 



4.16 Транскриптке білім алушының қорытынды бағалары, оның ішінде 
«FX» және «F» бағалары да көрсетіліп, оқыған барлық оқу пәндері 
жазылады. 

4.17 Аралық аттестаттаудың осы кезеңінде қорытынды бақылау 
бойынша алған қанағаттанарлық және одан жоғары алған бағаны көтеру 
мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 
 

5 ТЕСТ СҰРАҚТАРЫН ҚҰРАСТЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН 
ТАЛАПТАР 

5.1 Тест сұрақтарында 5 жауап нұсқасы болуы керек. 
5.2 Тапсырманың шарты келесі элементтерді қамтымауы керек: 

- Атаңыз... 
- Артығын табыңыз... 

5.3 Тапсырманың жауаптары келесі нұсқаларды қамтымауы керек: 
- Иә/Жоқ; Дұрыс/Бұрыс; Барлық жауаптар дұрыс/Барлық жауаптар дұрыс 
емес; 
- Ұсынылғандардың арасында дұрыс жауап жоқ; Дұрыс жауап жоқ; 
- Жоғарыда айтылғандардың барлығы/Төмендегілердің барлығы. 

5.4 Тапсырманың мазмұнын қабылдауға және оны орындауға 
жұмсалатын орташа уақыт тапсырмалар блогы бойынша рұқсат етілген 
таралу шеңберінде болуы тиіс. Бір сұраққа жауап беруге кететін уақыт -1 
минут. Егер сұрақ күрделі есептерді шығарудан тұрса уақыт 2 минутқа 
созылады. 

5.5 Тест тапсырмасы лексикалық сауатты құрастырылуы тиіс. Тест 
тапсырмасын дайындауда жалпы қабылданған атаулар мен терминдерді 
қолдану қажет. 

5.6 Тапсырманың мазмұны типтік оқу бағдарламаларының мазмұнына, 
ол болмаған жағдайда – пәннің оқу бағдарламасына (силлабусқа) толық 
сәйкес келуі тиіс. 

5.7 Жауап нұсқаларының дұрыстығы дау тудыратындай болмауы керек 
(студенттерге ұсынылған әдебиеттер бойынша берілуі тиіс). 

5.8 Тапсырма мазмұны нақты бір ғана ойды беруі тиіс және негізгі 
сұраққа қатысы аз мәліметтер, қайталаулар, кіріспе сөз тіркестері болмауы 
қажет. 

5.9 Тапсырма материалды меңгеру деңгейін бағалауы керек және 
оқытылған материалға қатысты тестіленушінің пікірін білдірмеуі керек. 

5.10 Тапсырма бірыңғай стильде жасалып, сұрақтар логикалық жағынан 
аяқталуы тиіс. 

5.11 Сұрақтар негізгі маңызды тақырыптадан, бөлімдерден және оларға 
бөлінетін сағат санына пропорционалды құрастырылуы тиіс. 

5.12 Компьютерлік тест сұрақтары кесте түрінде жасалады, сұрақ және 
әрбір жауап нұсқасы кестенің әр жолында болуы керек. 

5.13 Компьютерлік тестілеу үшін тесттер техникалық жағынан 
төмендегідей құрылады:  

бірінші жолда сұрақ, екінші жолда - дұрыс жауап, содан кейін қалған әр 



жолда жауап нұсқалары; 
• кестеде дұрыс жауап нұсқаларынан басқа нұсқалары нөмірленбейді 

немесе әріппен белгіленбейді; 
• егер тапсырма сұрақтарын нөмірлеу қажет болса, онда әр тапсырма 

нөмірлерленіп кестенің үстіңгі бөлігіне қойылады (2-қосымша). 
Бланкілік тестілеу кезінде тест тапсырмаларының жауап нұсқалары 

латын әріптерімен А), В), С), D), Е) теріледі, дұрыс жауаптардың кодтары 
конвертте мөрленіп, кафедра меңгерушісіне емтиханға 1 күн қалғанда 
беріледі.  

5.14 Тест тапсырмалары компьютерде "Word" арқылы теріледі. «Кітап» 
үлгісіндегі А-4 форматында жоғарыдан 2 см, төменнен 2 см, оң жақтан 2 см 
және сол жақтан 2 см.қалдырылып рәсімделеді. Тест тапсырмалары "Тімеѕ 
New Roman" шрифтімен, әріп өлшемі -10, 1 жоларалық интервалмен терілу 
қажет. 

 
6 ЕМТИХАН ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ  
6.1 Компьютерлік және бланкілік тестілеуді өткізу кезінде факультет 

деканының өкімі негізінде осы пәнді оқытпайтын ПОҚ-тан кезекшілер 
тағайындалады. 

6.2 Емтихандар қатаң бекітілген кесте бойынша тапсырылады. 
6.3 Емтихан басталғаннан кейін емтихан алушының келісімі бойынша 

төтенше жағдайларды қоспағанда, білім алушыға аудиториядан шығуға 
тыйым салынады. 

6.4 Ұялы телефондар мен басқа электрондық құрылғылар өшірілуі 
керек. 

6.5 Білім алушы емтиханды бланкілік тестілеу арқылы тапсырған кезде 
өзімен бірге тек қалам, қарындаш, өшіргіш, деректерді сақтау мүмкіндіктері 
жоқ калькулятор, сондай-ақ емтихан алушының рұқсатымен қажетті 
анықтамалықтар мен сөздіктер алуына болады. 

6.6 Қаламдарды, қарындаштарды, өшіргіштерді және калькуляторларды 
бір-біріне беруге және алмасуға болмайды. 

6.7 Емтиханда білім алушылар арасында сөйлесуге, басқа білім 
алушының мониторына немесе емтихан парағына қарауға, көшіруге т.с.с. 
тыйым салынады. 

6.7 Емтихан басталған сәттен бастап аяқталғанға дейін кезекшіге немесе 
басқа білім алушыларға қандай да бір сұрақтар қоюға тыйым салынады. ПОҚ 
кезекшісі емтихан басында ғана тәртіп ережелерін, емтихан жұмыстарын 
толтыру формасын және басқа да ұйымдастырушылық мәселелерді 
түсіндіруге құқылы. 

6.8 Компьютерлік тестілеу кезінде білім алушы «Univer» АБК-іне тек 
өзінің логинімен кіреді. Тест тапсырғаннан кейін білім алушы аудиториядан 
шығуы керек. 

6.9 Компьютерлік тестілеу барысында техникалық ақаулар туындаған 
жағдайда білім алушы ПОҚ кезекшісі мен деканатты хабардар етеді. Деканат 
ақпараттық технологиялар департаментінің қызметкерлерімен бірлесіп акт 



 

 

 

 



1-қосымша 

Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін төрт балдық жүйе бойынша сандық 
эквивалентке сәйкес бағалаудың әріптік жүйесі 

          

Әріптік жүйе 
бойынша 
бағалау 

Балдардың сандық 
эквиваленті 

Пайыздық 
мазмұны 

Дәстүрлі жүйе бойынша 
бағалау 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-қосымша 

 

   1 сұрақ  
 

V1   

1  

0  

0  

0  

0  
          
           2 сұрақ  

V1   

1   

0   

0   

0   

0   
            
           3 сұрақ  

V1   

1   

0   

0   

0   

0   

 


