
Роберто Хортал

Технология балл қою 
кезінде адами факторды 
қалай төмендетеді және 
шығындарды азайтуға қалай 
әсер етеді

Инновациялар жөніндегі 

директор– RM Results



RM Results

• 40 жылдық тәжірибесі бар ed Tech тобының RM 

Group бөлігі болып табылады. 

• Жоғары деңгейдегі емтихандарды электронды 

бағалау бойынша әлемдік көшбасшы

• Ұлыбританияның білім беру туралы мәліметтерін

басқарушы

• Электронды балл қою қызметін ұсынуда 10 

жылдан астам тәжірибесі бар Ұлыбританиядағы

электронды бағалау бастаушыларының бірі

• RM Results тапсырыс берушілер Cambridge 

Assessment, Халықаралық Бакалавриат, AQA, 

ACCA және Ұлыбританияның Білім департаменті

болып табылады.



Ғаламдық қамту
 RM Assessor используется экзаменаторами

в более 150 странах для выставления
баллов по 200 млн страниц
экзаменационных работ ежегодно



Agenda

1 Инновациялар

2 Бағалау – өзгеруде 

3 Дәстүрлі балл қоюды тоқтату

Талқыланатын сұрақтар



Инновация дегеніміз не?

Идеяларды құндылыққа

айналдыру



Шығармашылық дегеніміз - жаңа идеялардың пайда болуы: 

жаңа технологияларды, нарықтардағы өзгерістерді

немесе пайдаланушылардың мінез-құлқының эволюциясы

арқылы ұсынылған проблемаларды немесе жаңа

мүмкіндіктерді қарастырудың жаңа тәсілдері.

Инновация - бұл жаңа идеяларды сәтті қолдану. Оларды 

жаңа өнімдерге, жаңа қызметтерге, бизнесті жүргізудің 

жаңа тәсілдеріне немесе бизнесті жүргізудің мүлдем жаңа 

тәсілдеріне алып баратын процесс.

Қызметтерді жобалау - бұл шығармашылық пен 

инновацияны байланыстыратын нәрсе. Ол идеяларды 

қолданушылар мен тұтынушылар үшін практикалық және 

тартымды ұсыныстарға айналдырады.

Инновация дегеніміз не?

Cox Review of Creativity in Business, 2005

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120704143146/http:/www.hm-treasury.gov.uk/d/Cox_review-foreword-definition-terms-exec-summary.pdf


Дизайн ойлау, үнемді іске қосу және икемді өнімді басқару инновацияның негізгі элементтері 

болып табылады.

Инновация процесі



Инновациялық  амбициялар құру



Ең мықтылармен 

ынтымақтастық

Ашық инновация

x`



Жеткізуші Жұмыскерлер Серіктестер Платформалар Тұтынушылар Қоғам 



Бағалау – өзгеруде



Технологиялық ақау

Балл қою – өзгеруде   



Соңғы пайдаланушыға бағдарлау

Балл қою - өзгеруде 

Интуитивті

пайдаланушы

интерфейсі
Ағымдағы 

мәліметтер

Пайдалануға

ыңғайлы болу 

үшін жасалған.



Шынында да, түпкі пайдаланушыға бағдарлау!

Балл қою – өзгеруде  



Жоғары технологиялық - күн сәулесі түскенде не үшін жұмыс 

істеу керек?

Балл қою – өзгеруде 



Инстаграм  ұрпағы

Балл қою – өзгеруде 

http://busuu.maps-ict.com/
http://busuu.maps-ict.com/


Оқу мен балл қою арасындағы шекараны азайту

Балл қою – өзгеруде  



Кіріктірілген жұмысты оңтайландыру

Балл қою – өзгеруде 



Соңғы технологияны шынымен пайдалы етіңіз.

Балл қою – өзгереді 



Оқушылардың үлгерімін жақсарту үшін кері байланысты күшейту

Балл қою – өзгеруде 



Емтихан алушыларға өз жұмыстарын жақсы атқаруға көмектесіңіз

Балл қою – өзгеруде 



Дәстүрлі балл қоюды
тоқтату

Кейс мысалдары



Кейс:

Нақты уақыт 
режимінде 

сессияларды 
оңтайландыру



Мәліметтерді мәнге айналдыру

Т Е З ,  И К Е М Д І , Н А Қ Т Ы

Тарихи

деректердің үлкен

көлемі

Өңдеуге арналған

жеке бизнес-

ережелер

Көпөлшемді

агрегация

Жеке топтастыру

және фильтрлеу
Визуалдандырудың

икемді құралдары



Мәліметтерді мәнге айналдыру

Емтихан алушы 

қаншалықты 

тез бағалады?

–

Емтихан алушы 

тапсырманы 

қаншалықты 

тез орындады?

ШҰҒЫЛ НАҚТЫЛЫҚ

Соңғы ауытқу

(seeding)
–

Соңғыдан 

ауытқу 

(qualification)

ЖЫЛДАМДЫҚ

Балл қою 

басталғаннан 

аяқталғанға 

дейінгі уақыт

СЕНІМДІЛІК 

Емтихан алушы

сессияны 

аяқтады ма?

–

Емтихан алушы 

тексеру үшін 

неше рет 

тоқтады? 

ЖҰМСАЛҒАН 

ШЫҒЫНДАР 

(ҚҰНЫ)

Емтихан 

алушыға қанша 

рет кеңес 

берушінің 

көмегі қажет 

болды? 

ҮЛЕС                                                                                                                         

Емтихан алушы 

балл қою 

бойынша 

қандай 

көлемдегі 

жұмысты 

орындады?

–

Емтихан алушы 

барлық 

тапсырманы 

орындады ма? 



Мәліметтерді мәнге
айналдыру

Мәліметтер
Қосымшалардың жұмыс істеу 

логикасы және аналитикалық 

қызметтер

Басқару туралы

ақпарат

Интерфейс RM Assessor 3

Қолданбалы бағдарламалық
интерфейс (API)



Мәліметтерді мәнге айналдыру

Балл қою кестесі



Мәліметтерді мәнге айналдыру

Электронды түрде балл 

қою сессияның  

жетістіктері туралы ғана 

емес, сондай-ақ 

емтихан алушының 

жұмыс өнімділігі мен  іс-

әрекеті туралы да үлкен 

көлемде ақпарат 

жинастыруға мүмкіндік 

береді. 

RM Results біздің 

тұтынушыларымыз өз 

емтихан алушыларын 

жақсы түсінуі үшін, ал 

емтихан алушылар өз 

нәтижелерін түсініп 

қана қоймай, оны нақты 

уақыт режимінде 

жақсарта алатындай 

ақпарат беру және 

талдау бойынша қызмет 

ұсына отырып RM 

Assessor мәліметтерін 

біріктіреді. 

Бұл біліктілік 

тағайындалатын ұйымға 

дамуға ықпал ететін 

стратегиялық дұрыс 

шешімдер  қабылдауға, 

ал емтихан алушыларға 

балл қою процесінде 

өздерінің дағдылары 

мен шеберліктерін 

дамытуға мүмкіндік 

береді. 

1. 2. 3.



Кейс:

Емтихан 
алушыларға 

суперқабілеттілікті 
ұсыну



Геймификация Біріккен фильтрлеу Жасанды 
интеллект және  

машиналық оқыту

Үздіксіз білім алу 
және өзін-өзі тану 

Әлеуметтік және 
қоғамдық оқыту

Қосымша және
кеңейтілген жұмыс

Нарық және өнім үрдістері



Мен қалай жүзеге асырамын?

Velocity: 75%

Accuracy: 45%



Маған қалай қайта қалыпқа келуге болады? 

Velocity: 75%

Accuracy: 45%

Repeat Practice

Review Mark 

Scheme

Take a break



Мен қалай жүзеге асырамын?

Velocity: 70%

Accuracy: 85%



Review Training

Upgrade your 

screen

Find a coach

Маған қалай қайта қалыпқа келуге болады? 

Velocity: 70%

Accuracy: 85%



Кейс:

Электронды
бетбелгілерді

автоматтандыру



Автоматты түрде аймақтау (электронды бетбелгілер)

Электронды

бетбелгілер



 Сұрақтардың жауаптарына сілтеме

– Жауап берілген сұрақты іздеуде емтихан алушының қиындықтарын жеңілдетеді 

– Нақты әрі тиімді 

 Сұрақтарды түрлері бойынша  бөлуге мүмкіндік береді

– Нақтырақ, себебі емтихан алушыларға сұрақтарды түрлері/ тақырыптары бойынша 

бөлуге мүмкіндік береді 

– Емтихан алушылар үшін озық тәжірибе– олардың тәжірибесін қолдануға мүмкіндік 

береді.

Электронды бетбелгілер балл қоюды жақсартады



 Оқушыларға жауабын таңдау үшін сұрақтар ұсынылады. 

 Сұрақтар оқушыларға өз әлеуетін көрсетуге мүмкіндік береді.

 Сұрақтар белгілі бір қызығушылықтар аймағына бағытталады.

 Оқушылар сұрақтарға кез келген реттілікпен жауап бере алады. 

 Оқушылар жауап беру үшін қанша орын қажет болса, сонша орынды пайдалана алады.

Құрылымдалмаған жауаптар оқушыларға көбірек  
мүмкіндік береді



RM Results электронды бетбелгілерге шолу 

1

Жауапты

өңдеу

Сканерленген

суреттер
Нәтижелерді

ұсыну
RM

2

Мәліметтер

жинау

3

Балл қою

Көліктік оқыту негізінде автоматты балл қою механизмі

Балл қою

кестесі

Аймақтау 



 Жасанды және адами интеллектіні қолдана отырып таңбаларды өңдеуден бұрын суреттер  

сапаны жақсарту үшін алдын-ала өңделеді.

 Шаблон парақта индикаторларды іздеу әдісі арқылы құрылады. 

Жауапты өңдеу

Элек-

тронды

бетбелгі



Мәліметтерді жинау механизмі қолжазбаны талдау және аймақтау 

туралы мәліметтерді алу үшін белгілерді танудың интеллектуалдық  

(ICR) мен адами интеллект комбинациясын қолданады.

Механизмде  автоматты түрде   оңтайландыру жүйесі қарастырылған, 

уақыт өткен сайын адами факторды азайту және сапаны жақсарту 

мақсатында үйретіледі және жетілдіріледі.

Тұжырымдаманы, бұлтта орналасқан белгілерді танудың 

интеллектуалдық (ICR) комбинациясын апробациядан сәтті өткізгеннен 

кейін, RM Studio өзінің мамандандырылған жеке  ICR механизмін жасап 

шығарады. RM Results жасаған ICR прототипі пәндік салалар бойынша   

тереңдетілген білім артықшылығын пайдалана отырып, бұрыннан бар 

балама нұсқаларға қарағанда үздік нәтижелерге қол жеткізуде.

Мәліметтер жинау

ICR

механизмі

ICR

механизмі

Адами 

интеллект

Мәліметтерді 

жинау

Адами 

интеллект



Аймақтау

RM ICR

Аймақтаудың 

сенімділігі

Аймақ белгіленді/ 

бос ұяшық

табылды

ICR 2

Адами 

интеллект 1

Адами 

интеллект 2

Ерекше жағдай:

қолмен аймақтау

Әрбір 

механизм 

мәтін 

шығаруды іске 

асырады

Механизмдердің 

барлық нәтижелері 

аймақтаудың 

сенімділігін талдау үшін 

қолданылады.

Конфигурато

рдың іске

қосылуы



Кейс:

Балл 
қоюды жақсарту 



Дұрысы

Қысқа жауапты талап ететін сұрақтарға балл қою

Бұрысы



Адамдар мен технология арасындағы серіктестік

Автоматты

түрде

балл қою

Жауап Балл

“25” 1

(Other) 0

Сұрақ Балл

… …

10a 1

… …



Пайда болуы 

 Салыстырмалы пайымдау әдісін 1927

жылы Л.Л.Тёрстоун ұсынған

 Рашаның мәліметтердің жұптық

салыстырмалы моделімен сәйкес келеді

 Жұмыс бөліктерінің белгілі бір

ерекшеліктері бойынша емтихан

алушылар тобының ұжымдық келісімін

алады

 Өте нақты нәтижеге алуға мүмкіндік

береді

Басқаша айтқанда, емтихан алушылардан 

сұраңыз, жұмыстың қай бөлігі жақсы, А 

немесе В? 

Салыстырмалы пайымдау



RM Compare – бұл

ғаламторда жұмыс

жасайтын, 

бейімделгіш-

салыстырмалы

пайымдау жүйесі, 

ол файл 

форматының

сканерленген

жауаптар, 

бейнелер, 

суреттер, URL 

мекен-жайы және

т.б. түрлеріне

қарамастан, оқушы

жұмыстарының

дәйекті жұптарын

ұсынады.

RM Compare деген не?

http://busuu.maps-ict.com/
http://busuu.maps-ict.com/


Бейімделгіш-салыстырмалы пайымдау және RM 
Compare – Емтихан алушылар жұмысының  бірнеше кезеңін 

қолдана отырып, сценарийлерді ранжирлеу 

динамикалық түрде жақсарады.

– Жұптарға бөлу  процесін нақтылау үшін әр кезеңде 

алынған ақпаратты пайдаланады.

– Жүргізілген әр зерттеуде бейімделгіш-салыстырмалы 

бағалаудың сенімділігі дәстүрлі балл қоюға қарағанда 

едәуір жоғары екендігі анықталды: дәстүрлі балл 

қоюдың сенімділігі - 0,67, ал бейімделгіш адаптивті-

салыстырмалы бағалау - 0,95.

http://busuu.maps-ict.com/
http://busuu.maps-ict.com/


Every Result Matters™

Назарларыңызға рақмет!

Roberto Hortal

@rhortal

@RM_Results

https://twitter.com/RM_Results
https://twitter.com/RM_Results
https://www.facebook.com/RM-Results-1653657584905270/?fref=nf
https://www.facebook.com/RM-Results-1653657584905270/?fref=nf
https://www.linkedin.com/company/rm-results
https://www.linkedin.com/company/rm-results
https://www.youtube.com/channel/UCfjEH_Iw6LFufDW86NZLXWw
https://www.youtube.com/channel/UCfjEH_Iw6LFufDW86NZLXWw

