1. ҚАШЫҚТЫҚТАН
ОҚЫТУ
ФОРМАТЫНДА
БІЛІМ
АЛУШЫЛАРДЫҢ ЕМТИХАНДАРЫН ӨТКІЗУ ПРОЦЕДУРАСЫ
1.1 «Сырдария» университетінде қашықтықтан білім беру технологиясы
бойынша оқытудың негізгі құралы «Platonus», «Zoom», «Webex Meetings»
автоматтандырылған ақпараттық жүйелері қолданылады.
1.2. Емтихан мәліметтері «Platonus» автоматтандырылған ақпараттық
жүйесіндегі енгізіледі.
Емтихан басталғанға дейін 15 минут бұрын білім алушылар жүйеге қосылуы
тиіс. Осы автаматтандырылған жүйеге қалай кіруге болатындығы төменде
көрсетілген:
А) http://www.platon.sirdariya.kz сайтында Platonus қосымшасын таңдау қажет
немесе 89.218.153.154 адрес арқылы кіруге болады.
Б) Webex платформасы бойынша: сілтеме http://meetingsamer15.webex.com/meet/sirdariya, идентификатор: 625-621-132.
С) Zoom платформасы бойынша: сілтеме https://us04web.zoom.us/j/4802317689, идентификатор: 480-231-7689
1.2. Қашықтықтан оқыту форматында компьютерлік тестілеу түрін өткізу
процедурасы:
1.2.1. Компьютерлік тестілеу «Platonus» ААЖ-нде өткізіледі;
1.2.2. Емтихан кестесіне сәйкес білім алушы сол күнгі болатын емтиханды
басталу уақытында тапсыру керек. Тапсыру уақыты 40 минут.
1.3. Қашықтықтан оқыту форматында жазбаша емтихан түрін өткізу
процедурасы:
1.3.1. Жазбаша емтихан «Platonus» ААЖ-нде өткізіледі;
1.3.2. Емтиханның басталу уақытынан материалдың көлеміне байланысты
тапсырылатын уақыты 3 сағаттан аспауы қажет.
1.4. Қашықтықтан оқыту форматында шығармашылық емтиханды өткізу
процедурасы:
1.4.1. «Zoom, Webex Meetings» бағдарламалары арқылы өткізіледі (білім
алушының емтихан тапсырған жазба видеосы (прокторинг) болу тиіс;
1.4.2. Емтиханның басталу уақытынан материалдың көлеміне байланысты
тапсырылатын уақыты 3 сағаттан аспауы қажет.
1.5 Қашықтықтан оқыту форматында ауызша емтиханды өткізу
процедурасы:
1.5.1. «Zoom, Webex Meetings» бағдарламалары арқылы өткізіледі (білім
алушының емтихан тапсырған жазба видеосы (прокторинг) болу тиіс;
1.5.2. Емтиханның басталу уақытынан материалдың көлеміне байланысты
тапсырылатын уақыты 3 сағаттан аспауы қажет;
Емтихан нәтижелерін пәнге жауапты оқытушы «Platonus» ААЖ-ндегі
электронды журналға енгізеді.
Ағымдағы бағалар негізінде суммативті бағалау (тек ерекше жағдайда арнайы
рұқсатпен ғана) қойылады.

2019/2020 оқу жылында емтихан және қорытынды аттестацияны
жүргізудің қысқаша алгоритмі
Басты қағида

Емтиханды
өткізудің мүмкін
нысандары

Емтихан мерзімін
ауыстыру
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қол жеткізілген
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жиынтық
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алмастыру
Мемлекеттік грант
және тапсырыс
негізінде білімі
алатын білім
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Пәнді қайта оқу

ЖЖОКБҰ
ағымдағы
емтихандар
қашықтық
форматта жүргізіледі және ЖЖОКБҰ ағымдағы
емтихандарды өткізу нысанын дербес анықтайды
Жазбаша емтихан «Platonus» ААЖ-нде өткізіледі
Ауызша онлайн емтихан (Zoom, WebexMeetings)
Компьютерлік тестілеу «Platonus» ААЖ-нде өткізіледі
Zoom,
WebexMeetings
платформалар
базасында
шығармашылық емтихан
Емтихан мерізімін ауыстыру мүмкін болатын
жағдайлар:
- білім алушының толық техникалық құралдары жоқ
болуы және (немесе) Интернет желісі қолжетімсіз;
- білім алушының стационарлық емделуде немесе
провизорлық карантинде болуы.
Емтихан мерізімін ауыстыру келесі жолмен жүзеге
асырылады:
- білім алушының жеке өтініші бойынша.
Ағымдағы бағалар негізінде суммативті бағалау (тек
ерекше жағдайда арнайы рұқсатпен ғана) қойылады.
2019-2020 оқу жылының көктемгі емтихан сессиясының
нәтижелері бойынша Мемлекеттік сти-пендия Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы №116
қаулысымен бекітілген. Білім алушыларға мемлекеттік
стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларына сәйкес
төленеді
Білім алушының толық техникалық құралдары жоқ болуы
және (немесе) Интернет желісі қолжетімсіз болуы
себебінен пәнді толық игере алмаған немесе
тапсырмаларды толық орындай алмаған жағдайында,
ЖЖОКБҰпәнді келесі академиялық кезеңде емтихан
тапсыру құқығымен қайта оқу мүмкінідігін бере алады.
Пәнді қайта оқу білім алушының жеке өтініші бойынша
жүзеге асырылады.

Қорытынды аттестаттау
Басты қағида
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Диплом жұмысын (жобасын) / магистерлік
диссертацияны (жобаны) қорғау міндетті, кешенді
емтихан нысанын ЖЖОКБҰ дербес анықтайды
Жазбаша емтихан «Platonus» ААЖ-нде өткізіледі
Ауызша онлайн емтихан (Zoom, WebexMeetings)
Компьютерлік тестілеу «Platonus» ААЖ-нде өткізіледі
Zoom,
WebexMeetings
платформалар
базасында
шығармашылық емтихан
Емтихан мерізімін ауыстыру мүмкін болатын
жағдайлар:
- білім алушының толық техникалық құралдары жоқ
болуы және (немесе) Интернет желісі қолжетімсіз;
- білім алушының стационарлық емделуде немесе
провизорлық карантинде болуы.
Емтихан мерізімін ауыстыру келесі жолмен жүзеге
асырылады:
- білім алушының жеке өтініші бойынша.
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2. АКАДЕМИЯЛЫҚ ҚАРЫЗДЫ ЖОЮ РЕТІ
2.1. "FХ" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда,
білім алушы оқу пәнінің бағдарламасын қайта өтпей-ақ қорытынды бақылауды қайта
тапсыру мүмкіндігіне ие.
2.2. "F" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда,
білім алушы келесі академиялық кезеңдерінің бірінде немесе жазғы семестрде осы
оқу пәніне қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады,
бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлері орындайды және қорытынды
бақылауды қайта тапсырады.
2.3. Білім алушы аралық аттестаттау кезінде оқу пәні бойынша емтиханды екі
реттен артық емес қайта тапсыруға жол беріледі
Үшінші рет "қанағаттанарлықсыз" бағаға сәйкес келетін FX немесе F бағасын
алғанда, білім алушы қаншалықты "қанағаттанарлықсыз" бағасын алуына
қарамастан ЖОО-дан оқудан шығарылады және осы пәнге қайтадан жазылу
мүмкіндігінен айырылады.
Бұл ретте, білім алушы өз қалауынша басқа ЖОО-ға және (немесе) басқа білім
беру бағдарламаға ауысады. Білім алушы өз қалауынша жалпы білім беретін пәндер
циклінен басқа, "қанағаттанарлықсыз" бағасын алған пәні мазмұнында болмайтын
басқа білім беру бағдарламасына ауысады.

