
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКЗАМЕНА МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ (ЛЕКТОР) должен: 
1. До начала тестирования передать дежурным по аудитории тестирования номер своего 
сотового телефона на случай, если в ходе тестирования у студента возникнет вопрос 
технического характера по формулировке тестового задания или по его оформлению (не 
читаются формулы, таблицы, рисунки, сбился текст и т.д.), чтобы дежурные могли быстро 
пригласить экзаменатора для разъяснения по данным вопросам. 
2. До конца экзамена находиться поблизости от аудитории тестирования. 
3. Не входить в аудиторию тестирования кроме случая, описанного в пункте 1. 
 

ДЕЖУРНЫЕ ПО АУДИТОРИИ должны: 
1. До начала проведения экзамена ознакомить студентов с правилами поведения на экзамене 
2. Обеспечивать тишину и рабочую обстановку в ходе проведения экзамена 
3. Не допускать использования студентами сотовых телефонов, других гаджетов, 
использования на компьютере других программ, кроме системы тестирования 
4. При использовании студентами бумажных или электронных шпаргалок, сотовых телефонов, 
других гаджетов или посторонних программ на  компьютере, удалить студента с экзамена с 
оформлением протокола удаления студента с экзамена и аннулирования результатов экзамена 
без выяснения причин, успел студент воспользоваться сотовым телефоном, шпаргалкой или 
нет. 
5. При возникновении у студентов вопросов технического характера пригласить в аудиторию 
тестирования руководителя программы (лектора) 
6. Если перед экзаменом студенты не были извещены о правилах поведения на экзамене, то в 
случае возникновения конфликтной ситуации ответственность за это несут все дежурные по 
данной аудитории. 
 

СТУДЕНТЫ должны: 
1. Знать свои логины и пароли для входа в системы тестирования Moodle и Platonus 
2. Соблюдать тишину, не пользоваться шпаргалками, помощью других лиц, не подсказывать 
3. Отключить все сотовые телефоны и другие гаджеты и убрать их  в недосягаемое место 
(сумку, карман и т.д.) 
4. Не доставать сотовые телефоны и гаджеты до выхода из аудитории тестирования 
5. Отключить все посторонние окна на мониторе, кроме окна тестирования, и не включать 
посторонние окна и программы 

Пример. Студент убрал сотовый телефон, но не отключил его, и во время тестирования 

поступает звонок. Студент достает телефон, чтобы отключить звонок. Действия дежурных: 
Удаляют студента с экзамена с оформлением протокола удаления студента с экзамена и 
аннулированием результатов экзамена без выяснения причин за нарушение пунктов 2 и 3. 
 

Примечание. Если студент удален с экзамена, то результат тестирования аннулируются 

независимо от того, в каком объеме и насколько правильно студент успел ответить до 
удаления с экзамена 
 

И.о. директора ДАП       Ф.Майер 
23.04.2021 г. 



КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕСТІЛЕУ ӘДІСІМЕН ЕМТИХАН ӨТКІЗУ КЕЗІНДЕГІ 
ЕРЕЖЕЛЕР МЕН МІНДЕТТЕР 

 

БАҒДАРЛАМА ЖЕТЕКШІСІ (ОҚЫТУШЫ): 
1.  Тестілеу басталғанға дейін, тестілеу аудиториясы бойынша кезекшіге өз ұялы телефонының 
нөмірін беру қажет. Тестілеу барысында студентте тест тапсырмасының мазмұны бойынша 
немесе оны ресімдеу (формулалар, кестелер, суреттер оқылмайды, мәтін жолы өзгерілді және 
т.б.) бойынша техникалық сипаттағы сұрақ туындаған жағдайда, кезекшілер тез арада 
оқытушыны осы мәселелерді түсіндіруге шақыра алады. 
2. Емтихан аяқталғанша тестілеу аудиториясына жақын жерде болу керек. 
3. Бірінші тармақта сипатталған жағдайдан басқа, тестілеу аудиториясына кірмейді 

 

АУДИТОРИЯ БОЙЫНША КЕЗЕКШІЛЕР: 
1. Емтихан басталмас бұрын студенттерді емтихандағы тәртіп ережелерімен таныстыру керек. 
2. Емтихан өткізу барысында тыныштық пен жұмыс жағдайын қамтамасыз ету керек. 
3. Студенттердің ұялы телефондарды, басқа гаджеттерді пайдалануына, компьютерлік тестілеу 
жүйесінен басқа бағдарламаларды қолдануына жол бермеу керек. 
4. Студенттер қағаз немесе электронды түрде «шпаргалка», ұялы телефондарды, басқа 
гаджеттерді немесе компьютерде бөлек бағдарламаларды пайдаланған кезде студентті 
емтиханнан шығарады және емтиханнан шығару, емтихан нәтижелерін жою туралы хаттаманы 
толтырады. Студентте тыйым салынатын заттар болса, оны пайдаланғаны немесе 
пайдаланбағаны туралы ақпарат анықталмайды.  
5. Студенттерде техникалық сипаттағы сұрақтар туындаған жағдайда тестілеу аудиториясына 
бағдарлама жетекшісін (оқытушыны) шақырады. 
6. Егер емтихан алдында студенттер емтихандағы тәртіп ережелері туралы ақпарат алмаса, 
онда жанжал жағдай туындаған кезде осы аудитория бойынша барлық кезекшілер жауапты 
болады. 

 

СТУДЕНТТЕР: 
1. Moodle және Platonus тестілеу жүйелеріне кіру үшін өз логин және құпиясөздерін білу керек 
2. Емтихан барысында тыныштықты сақтауға, «шпаргалка», ұялы телефон, басқа тұлғалардың 
көмегін қолданбауға міндетті 
3. Барлық ұялы телефондар мен гаджеттерді өшіріп, оларды қол жетпейтін жерге салу керек 
(сөмке, қалта және т.б.)  
4. Тестілеу аудиториясынан шыққанға дейін ұялы телефондар мен гаджеттерді қолға алмау 
керек 
5. Монитордағы тестілеу терезесінен басқа барлық бөгде терезелерді жауып, басқа 
бағдарламалар мен терезелерді ашпау керек. 

Мысалы. Студент ұялы телефонын сөмкеге салып, оның дыбысын өшірмеді. Тестілеу кезінде 

қоңырау түседі. Студент қоңырауды өшіру үшін телефонды алады. Кезекшілердің іс-әрекеттері:     
себептерін анықтамай 2 және 3-тармақтарды бұзғаны үшін, емтиханнан шығару хаттамасын 
толтырып, емтихан нәтижелерінің күшін жоя отырып, студентті емтиханнан шығарады. 

Ескерту. Егер студент емтиханнан шығарылса, онда емтиханнан шығарылғанға дейін студент 

қандай көлемде және қаншалықты дұрыс жауап бергеніне қарамастан, тестілеу нәтижесі 
жойылады. 
 

АСД директорының м.а.       Ф.Майер 
23.04.2021 ж. 


