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1.1 «Оқулық» жүйесіне кіру
үшін браузерде app.oqylyq.kz
парақшасын ашыңыз.

1.2 Сайтқа кіру логинын
тандаңыз:
• телефон нөмірі арқылы;
• e-mail арқылы.

1.3 Логин мен құпия сөзді
теріңіз. Мысалда e-mail
арқылы кіру таңдалған.

1. Жүйеге кіру 1

http://app.oqylyq.kz/


2. Негізгі элементтер

2.1 Бағдарлама
тілін таңдау 2.2 Профилді

өзгерту

2.3 Емтихан
өткізу мен 
тексеру

2.4 Сұрақтар
базасын
құрастыру және
өзгерту

2.5 Студенттер
тобын қосу мен 
өзгерістер енгізу

2.6 Емтихан
мәліметтері:
1) Қазір өтуде
2) Жақында
басталады
3) Аяқталған
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2.2 Профильді орнату 3

2.2.1 Профилді өзгерту үшін теңшеуде
«Редактировать» батырмасын басыңыз

2.2.2 Аты-жөніңіз, e-mail және телефон 
нөміріңізді өзгерте аласыз

2.2.4 Құпия сөзді өзгерту
баптауы

2.2.3 Өзгерістер енгізген соң
«Сохранить» деген батырманы басыңыз

2.2.5 Ашылған терезеде екі рет
құпия сөзді енгізіңіз. Жазылған
сөзді көру үшін көз белгісін
баса аласыз.

2.2.6 Құпия сөзді сақтау үшін
«Изменить пароль»-ді басыңы



2.5 Оқушылар тобын құру және редакциялау 4

2.5.1 «Мои группы» қойындысында сіздің 
енгізген немесе импортталған топтар 
көрсетіледі

2.5.2 Жаңа топты қосу барысында топ 
атын енгізіп, студенттерді «добавить» 
батырмасы арқылы шақыра аласыз.

2.5.3 Студенттер тобына тізімнен немесе
«новый студент» батырмасын басу 
арқылы қосуға болады.

2.5.4 Барлық жолдар сақталған 
соң студенттер СМС арқылы 
сайтқа кіре алады.

Маңызды(2.6.2-2.6.4 пункттері) Студеннтік топтар
«Универ» жүйесінен импортталатын болады. 

Студенттерді қолмен тек тесттік мақсатта қажет.  



2.4 Сұрақтар базасын енгізу 5

Маңызды! Сұрақтарды қосуға да 
импорттауға да болады. Импорттау 

үшін ilya.sevryugin@kaznu.kz
поштасына «аты-жөні,пән,сұрақтар 
база атауы»  жазылған хат жолдай 

аласыздар.

2.4.1 Базада барлық сұрақтар
көрсетіледі. Сұрақтар базасын
ашу «+Новый вопросник» 
батырмасы арқылы

2.4.2 Сұрақтар базасын енгізу барысында оның атауы мен сипаттамасымен
қоса қосымша қолдануға болатын құралдарды атау маңызды. калькулятор, 
черновик, эксель және т.б

2.4.3 Әр сұрақтар блогының максималды баллы белгіленеді.

2.4.4 Сұрақтарды қосу үшін
1) алдымен сұрақтар блогы таңдалады
2) «плюс» арқылы қажетті сұрақтар саны енгізіледі. 

Маңызды! Егер студентке 3 сұрақ белгіленсе,барлық уш блокты толтырасыз. 
Егер тек 2 сұрақ болса, үшінші блокты бос қалдырасыз.

mailto:ilya.sevryugin@kaznu.kz


2.4.4 2) Сұрақтарды енгізу 6

2.4.4/1 «+» басқан соң Word қа ұқсас сұрақ редакторы 
шығады. Бұл жерде стандартты клавишалар  жұмыс істейді.

2.4.4/2 Сурет қосу үшін көрсетілген
батырманы басыңыз.

2.4.4/3 Келесі «Upload» арқылы
суретті өткізу немесе «Browse» 
таңдаңыз.

2.4.4/4 Суретті қосқан соң
«Save» арқылы сақтаңыз.

2.4.4/5 Видео енгізу үшін 
сілтемені қолданыңыз.

2.4.4/6 URL жолына видеоға 
сілтемені өоясыз.

2.4.4/7 «Save» арқылы 
сақтау

2.4.4/8 Математикалық
формулалармен жұмыс үшін «түбір», 
химиялық формулалар үшін «С» 
батырмасы арналған.

2.4.4/9 Формула 
редакторларында
батырмалар арқылы енгізуге
болады.

Маңызды! Сурет салу элементі тек 
формулаларға арналған. Суреттер тек 

«картинки» батырмасы арқылы
қосылады



2.3 Емтихан өткізу 7

2.3.1 «Экзмены» бөлімінде «новый экзамен» батырмасына басу

2.3.1 Ашылған терезеде таңдалады:
1) Сұрақтар
2) Студенттер тобы

Қажетінше тек кейбір студенттерді таңдауға болады.

2.3.2 Келесі параметрлерді белгілеңіз:
1) Жұмыс уақыты(2 сұраққа 120 минут, 3 сұраққа – 180 минут)
2) Басталу уақыты мен күні кестеге байланысты
3) Аяқталу уақыты кестеге байланысты

2.3.3 Сақтау текшесіне басу. Емтихан белгеленді.

Назар аударыңыз! Емтиханға қатысу үшін студент 
https://www.kaznu.kz/ru/21639/page/ нұсқаулығын

қолдану керек. Негізгі емтиханға дейін сынақты
өткізгеніңізге сенімді болыңыз.



2.3 Емтихан тексеру 8

Маңызды! Емтихан сіз белгілеген уақытта аяқталады. Студенттердің жұмысын видео немесе басқа жолдармен
тексеру керек емес.

2.3.4 Емтиханды тексеру үшін «Экзмены» бөлімінде аяқталған емтиханды тандаңыз.

2.3.5 Журналда ереже бұзушылықтарды көре аласыз.

2.3.6 Тізімнен студентті тандаңыз. Студент аты-
жөндері шифрланған түрде болады

2.3.7 Нәтижелер бөлімінде
тексеруге сұрақты тандаңыз.

2.3.8 Жауапты оқып бағалаңыз.

2.3.9 Барлық жұмысты тексергеннен кейін
«аяқтау» түймесін басыңыз. Бетті
жаңартып, фамилияларды параққа қолмен
фамилия бойынша беріңіз

Назар аударыңыз! Аяқтау түймесін барлық
жұмысты тексергеннен кейін басыңыз. 

Әйтпесе, сіз балл қоя алмайсыз.



Емтихан өткізудің қысқаша алгоритмі

1. «Окулык» жүйесіне app.oqylyq.kz арқылы кіру;
2. «Сұрақтар базасында» сұрақтарды енгізу немесе Универ жүйесінен

сұрақтарды экспорттауға өтініш жіберу;
3. «Емтихан» бөлімінде «Жаңа емтихан» құру;
4. Топ пен сұрақтарды таңдау;
5. Емтихан уақыты мен күнін және ұзақтығын белгілеу;
6. Емтихан аяқталғаннан кейін шифрленген жұмыстарды тексеріп

нәтижелерін бекіту ;
7. Барлық жұмыстар тексерілген соң жиынтық нәтижелер құрылады.

Жиынтық нәтижелерді қолдана отырып, Универ жүйесіне балл қойылу
міндетті.
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