
Приложение 1. 

 

Алгоритм действий по организации и проведению формативных экзаменаций  

 

Итоговая оценка также, как и раньше, будет рассчитываться по следующей формуле: 

 

Итоговая оценка = оценка формативного экзамена (30%) + оценка 

суммативного экзамена (70%) 

 

На период дистанционного обучения для обучающихся 4-7 курса в формулу расчета 

формативной оценки вносятся коррективы. Формативный экзамен состоит из двух частей: 

тестирования в системе KEYPS и оценка подготовки студента. Оценка формативного 

экзамена рассчитывается по следующей формуле: 

 

Оценка формативного экзамена (30%) = оценка подготовки студента (15%) + 

средняя оценка формативных тестирований в системе KEYPS (15%) 

 

Оценка подготовки студента проводится по чек-листу в KEYPS, состоящего из трех 

пунктов:  

1. Степень подготовки студента к занятию – оценочная шкала 1-10 баллов.  

2. Активность студента во время дискуссии темы занятия - оценочная шкала 1-10 

баллов. 

3. Степень полезности в дискуссии каждого студента - оценочная шкала 1-10 

баллов. 

 

По этим пунктам оценивается каждый обучающийся группы преподавателем один раз до 

формативного тестирования (за весь период между формативными оцениваниями). При 

этом оценивание проводит преподаватель, основываясь на личном педагогическим опыте 

и сложившемся субъективном мнении о студенте за время CBL сессий по проведенным 

занятиям. Данная оценка проводится по всем дисциплинам (коридорным и цикловым). 

Видео по проведению оценки подготовки студентов будет отправлено ППС 

дополнительно.  

 

На период дистанционного обучения для обучающихся 1-3 курса формула расчета 

формативной оценки остается прежней и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Оценка формативного экзамена (30%) (1-3 курс) = средняя оценка 

формативных тестирований в системе KEYPS 

 

Формативное тестирование (ФТ) проводится согласно расписанию в KEYPS.  

 

Алгоритм формативного тестирования для работников офис регистратора представлен в 

таблице 1.  

Таблица 1 

 

День Участник Этап Начало Конец Комментарий 

1 День 

до ФТ 

Офис 

регистратор 

Открыть 

формативное 

тестирование 

для 

обучающегося 

  21:00  

Открыть доступ 

 



Алгоритм формативного тестирования для ППС представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

День Участник Этап Начало Конец Комментарий 

За 3 дня 

до ФТ 

Преподава

тель 

Внесение 

вопросов 

формативного 

тестирования в 

KEYPS 

  

Как минимум за три дня до 

формативного тестирования 

преподаватели должны внести 

вопросы в KEYPS 

 

Алгоритм формативного тестирования для обучающихся представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

День Участник Этап Начало 
Коне

ц 
Комментарий 

День 

ФТ 
Студент 

Пройти 

формативное 

тестирование 

0:00 23:59 

Возможно заходить, 

дорешивать, менять ответы 

 

Формативное тестирование проводится ОДИН РАЗ. Оценка, полученная за 

формативное тестирование, не отрабатывается, не повышается. Обучающиеся должны 

стремиться получить максимальный балл, насколько это возможно. Для этого, время 

прохождения формативного тестирования увеличено до 24 часов, во время которых 

обучающийся может ответить на вопросы и внести коррекции при необходимости. 

Фактически полученная оценка обучающегося по формативному тестированию будет 

фиксироваться в KEYPS. 

  



Қосымша 1 

Формативті емтихандарды ұйымдастыру және өткізу бойынша іс-әрекет алгоритмі 

Қорытынды баға бұрынғыдай келесі формула бойынша есептеледі: 

Қорытынды баға = формативті емтихан бағасы (30%) + жиынтық емтихан бағасы 

(70%) 

Қашықтықтан оқыту кезеңінде 4-7 курс білім алушылары үшін формулалық бағаны 

есептеу формуласына түзетулер енгізіледі. Формативті емтихан екі бөлімнен тұрады: 

KEYPS жүйесіндегі тестілеу және студенттің дайындығын бағалау. Формативті 

емтиханның бағасы мынадай формула бойынша есептеледі: 

Формативті емтиханның бағасы (30%) = студенттің дайындығын бағалау (15%) + 

KEYPS жүйесіндегі формативті тестілеудің орташа бағасы (15%) 

 

Студенттің дайындығын бағалау KEYPS-та үш пункттен тұратын чек парағы бойынша 

жүргізіледі: 

1. Студенттің сабаққа дайындық дәрежесі - бағалау шкаласы 1-10 балл. 

2. Сабақ тақырыбын талқылау кезіндегі студенттің белсенділігі - бағалау шкаласы 1-10 

балл. 

3. Әр студенттің пікірталасында пайдалылық дәрежесі - бағалау шкаласы 1-10 балл. 

 

Осы тармақтар бойынша әр білім алушы топ оқытушысымен формативті тестілеуге 

дейін бір рет (формативті бағалау арасындағы барлық кезең ішінде) бағаланады. Бұл ретте 

бағалауды оқытушы жеке педагогикалық тәжірибеге және өткізілген сабақтар бойынша 

CBL сессия кезінде студент туралы қалыптасқан субъективті пікірге негізделе отырып 

жүргізеді. Бұл бағалау барлық пәндер бойынша (дәліздік және циклдік) жүргізіледі. 

Студенттердің дайындығын бағалау бойынша видео ПОҚ-мен қосымша жіберіледі. 

1-3 курс студенттері үшін қашықтықтан оқыту кезеңінде формативті бағаны есептеу 

формуласы бұрынғыдай қалады және келесі формула бойынша есептеледі: 

Формативті емтиханның бағасы (30%) (1-3 курс) = KEYPS жүйесіндегі формативті 

тестілеудің орташа бағасы 

Формативті тестілеу (ФТ) KEYPS кестесіне сәйкес жүргізіледі. 

Тіркеуші офисінің қызметкерлеріне арналған формативті тестілеу алгоритмі 1-кестеде 

көрсетілген. 

1-кесте 

Күні Қатысушы Кезең 
Баста

луы 

Аяқта

луы 
Түсініктеме 

ФТ 

дейін 1 

күн 

бұрын  

Тіркеуші 

офис 

Білім алушы 

үшін формативті 

тестілеуді ашу 
  21:00  

Қатынауды (доступ) 

ашу 



ПОҚ үшін формативті тестілеу алгоритмі 2-кестеде көрсетілген.  

2 кесте 

Күні Қатысушы Кезең 
Баста

луы 

Аяқта

луы 
Түсініктеме 

ФТ 

дейін 3 

күн 

бұрын  

Оқытушы 

KEYPS-ға 

формативті 

тестілеу 

сұрақтарын 

енгізу 

   

Формативті 

тестілеуден кем 

дегенде үш күн бұрын 

оқытушылар KEYPS-

ға сұрақтар енгізуі 

тиіс 

 

Білім алушыларға арналған формативті тестілеу алгоритмі 3-кестеде көрсетілген. 

3-кесте 

Күні Қатысушы Кезең 
Баста

луы 

Аяқта

луы 
Түсініктеме 

ФТ 

күні  
Студент 

формативті 

тестілеуді өту  0-00 23-59 

Кіру, шешу, 

жауаптарды өзгерту 

мүмкіндігі бар 

 

Формативті тестілеу БІР РЕТ өткізіледі. Формативті тестілеу үшін алынған баға 

қайта тапсырылмайды, көтерілмейді. Білім алушылар мүмкіндігінше ең жоғары балл алуға 

ұмтылуы тиіс. Ол үшін формативті тестілеуден өту уақыты 24 сағатқа дейін ұлғайтылды, 

ол кезде білім алушы сұрақтарға жауап бере алады және қажет болған жағдайда түзету 

енгізе алады. Формативті тестілеу бойынша білім алушының нақты алған бағасы KEYPS-

те белгіленеді. 

 


