Талабалар ҳәм профессор-оқытыўшылар
дыққатына!
1-2-КУРС ТАЛАБАЛАРЫ УШЫН
2019/2020-оқыў жылының 2-ярымында Модуль системасы арқалы
пәнлерден жуўмақлаўшы баҳалаўларды тапсырыў бойынша
көрсетпе:
Жуўмақлаўшы баҳалаўлар тест формасында өткериледи.
Жуўмақлаўшы тест тапсырыў ушын мүддет 24 саат даўамында
ашық турады.
Яғный, кесте белгиленген күни азанғы саат 09:00 ден баслап
кейинги күн азанғы саат 08:59 ға шекем ўақыт бериледи. Саат 08:59
да автоматик рәўишде ўақыт жабылады.
Пән бойынша дүзилген 200 сораўдың ишинен жуўмақлаўшы
баҳалаў ушын 40 сораў бериледи. Сораўлар ҳәр кимге ҳәр қыйлы
түседи.
Тестти шешиў ушын ҳәр сораўға 1 минуттан, жәми 40 минут ўақыт
бериледи. Яғный, тести шешип баслаған ўақтыңыздан баслап 40
минут ишинде болыўыңыз керек. Соның ушын ўақытты қадағалап
барың.
Жуўмақлаўшы тестти тапсырыў ушын тек 1 урыныс (попыток)
бериледи.
Жуўмақлаўшы баҳалаў 100 баллық системасыда баҳаланады:
«5» баҳасы – 90-100 балл
«4» баҳасы – 70-89,9 балл
«3» баҳасы – 60-69,9 балл

«2» баҳасы – 0-59,9 балл
Яғный, бул төмендегише баҳаланады:
40 сораўдан 90-100 балл аралығында балл топласа (яғный, 36-40
дурыс жуўап) – «5» баҳасы
40 сораўдан 70-89,9 балл аралығында балл топласа (яғный, 28-35
дурыс жуўап) – «4» баҳасы
40 сораўдан 60-69,9 балл аралығында балл топласа (яғный, 24-27
дурыс жуўап) – «3» баҳасы
40 сораўдан 0-59,9 балл аралығында балл топласа (яғный, 0-23
дурыс жуўап) – «2» баҳасы
☝Ҳәр бир пән оқытыўшысы усы балларды тийисли баҳаларға
айландырып топар ведомостына түсириўге жуўапкер.
Тест шешиўге кириспестен алдын төмендегилерге итибар қаратың
(талабалар ушын):
1. Өзлериңиздиң шәраятыңыздан келип шығып, тест шешетуғын
ўақытыңызды (связь жақсы услайтуғын) ҳәм орныңызды (антенна
жақсы көтеретуғын) белгилеп алың �;
2. Телефоныңыздың заряды жетиўине итибар қаратың��♀ ;
3. Тестти шешип баслағаннан соң дыққат итибарыңызды тестке
қаратың, ўақытты қадағалап барың, тестти толық шешип болмай
турып шығып кетпең (себеби тек 1 попытка берилген, қайта кире
алмайсызлар).
ҚАДАҒАН ЕТИЛЕДИ !!!
Системада ҳәр бир пайдаланыўшы ушын өз алдына шәртли түрде
электрон мәнзили (IP-адрес) көрсетиледи ҳәм пайдаланыўшының
жайласыў орны автоматик рәўиште анықланады. ��
Яғный, талаба басқа бир талабаның орнына сол талабаның логини
арқалы кирип, қандайдур әмеллерди орынласа яки тестине

жәрдем берсе, бул жағдай АКТлестирилип ким-кимге жәрдем
бергенине қарамастан усы бир қыйлы адрестеги 2 талабаның да
алған баҳасы (баллы) бийкар етиледи ҳәм жуўмақлаўшы баҳалаў
ведомостына «0» қойылады.�
Соның ушын ҳәр ким тек өзиниң логини менен кирип, өзиниң
атынан жуўмақлаўшы баҳалаўларға қатнасыўы шәрт!
ЕСЛЕТПЕ:
Усы белгиленген 24 саат ишинде тестке қатнаспаған ҳәм тест
тапсырмаған талаба «Жуўмақлаўшы баҳалаўға қатнаспаған»
есапланады ҳәм сол пән бойынша академиялық қарыздар
есапланады.
Мағлыўмат ушын: Әмелдеги нызамға муўапық талаба семестр
даўамында 4 ҳәм оннан артық пәннен академиялық қарыздар
болса курстан қалдырылыўы белгиленген.

Деканатлар

