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1. Емтихан алдындағы хабарландыру

• 1. Оқытушы емтиханға бірнеше күн
қалғанда сізді емтиханға бекітеді.

• 2. Сізге Универ жүйесіндегі сауалнамада
көрсетілген телефон нөміріңіз бен
почтаңызға (e-mail) сіздің логиніңіз және
пароліңіз көрсетілген хабарлама келеді.

Егер анкетадағы ұялы телефон дұрыс көрсетілмеген болса немесе
басқа себептермен сізге пароль көрсетілген SMS келмеген болса,
келесі беттегі нұсқауларды қолданыңыз.



1. Univer.kaznu.kz
сайтындағы
параққа өтіңіз

2. «Бакалавр» 
немесе «магистр» 
қосымша бетін
таңдаңыз

3. Параққа төмен түсіңіз. Office 365 порталына кіру үшін логинді
көресіз. Ол @live.kaznu.kz тіркесімен аяқталады. Толығымен
көшіріңіз. Бұл сіздің логиніңіз, мысалы «murz***_t@live.kaznu.kz»

4. Парақтың жоғарғы жағына өтіп, «Студент анкетасы» бөліміне
өтіңіз.

5. Ашылған бетте фотосурет жүктелген «Студент» өрісіне өтіп, ID
көшіріп алыңыз . Бұл сіздің пароліңіз, мысалы «1***6»

ID=паролі

Пошта=логин

6. App.oqylyq.kz сайтына кіріңіз

7. Жаңа алынған логин мен 
парольді енгізіңіз

Пошта=логин

ID=паролі

https://univer.kaznu.kz/
https://app.oqylyq.kz/


2. Жүйеге кіру
• 1. Браузерде (Google Chrome-да ұсынылған) https://app.oqylyq.kz бетіне

өтіңіз.

• 2. Алған логин және пароліңізді қолдана отырып, «Оқулық» жүйесіне
кіріңіз.

e-mail немесе
телефон нөмірімен
кіруге болады.

Егер сіз парольді ұмытып
қалсаңыз, оны қалпына келтіру
туралы ақпаратты «Парольді
ұмытып қалу» түймесін басу
арқылы алуға болады

https://app.oqylyq.kz/


3. Техникалық талаптар

Бағдарламаға мобилді құрылғы немесе компьютермен кіруге болады.

Жүйелік талаптар:

• Веб-камера

• Микрофон

• Интернетке қосылу > 1 мб/c

• JavaScript қосылуы

сіз емтиханға микрофонсыз және
камерасыз кіре алмайсыз.



4. Бағдарламалық интерфейс
Сіз бағдарламаның тілін ауыстыра аласыз

Негізгі терезеде барлық белсенді
емтихандар көрсетілген.

Алдағы және
аяқталған
емтихандардың жалпы
тізімін «Емтихандар»
қосымша бетінен
табуға болады.



5. Емтиханның басталуы

1. Емтиханды бастау үшін
тінтуірдің сол жақ
батырмасын басыңыз.

2. Камера мен микрофонға қосылуға мүмкіндік
беру. Камераның қосылғанын күтіңіз. Бұл бірнеше
минутты алуы мүмкін.
3. Бетіңізді анықтау үшін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз (басыңызды жақындатыңыз, солға,
одан кейін оңға қарай бұрыңыз). Бетіңізге
жеткілікті жарық түсіп тұруы керек.

1. Бетіңізді жасыратын заттарды пайдалануға
тыйым салынады (бетперделер және т.б.)

2. Хиджаб киген кезде камерада бетіңіздің негізгі
бөлігінің көрінетініне көз жеткізіңіз.



6. Емтиханның сипаттамасы

Сәйкестендіруден кейін емтихан
сипаттамасымен таныс болуыңыз керек.

Сипаттамада емтихан ұзақтығы мен
рұқсат етілген материалдар көрсетілген.

1. Егер сипаттамада қосымша материалдар көрсетілмеген болса, онда сіз емтиханға қатысу
үшін «Оқулық» бағдарламасының редакторында пернетақта мен тінтуірді қолдана аласыз.
Басқа қосымша беттерді ашуға, басқа бағдарламаларды іске қосуға, телефонды, басқа
құрылғылар мен заттарды, соның ішінде сөздіктерді, калькуляторларды, электрондық
кітаптарды және т.б. пайдалануға тыйым салынады.

2. Егер рұқсат етілмеген материалдарды пайдалану анықталса немесе білім алушыға басқа да
қосымша кеңестер берілсе немесе білім алушының жұмысы жеке басын куәландыратын
белгілермен (мысалы, білім алушының аты-жөні, ерекше белгілері) қалса, емтихан
тоқтатылуы мүмкін.



7. Емтиханды тапсыру

«Бастау» батырмасын басқаннан кейін емтиханға өтуге болады.

1. Жауап бағдарламаның редакторындағы
клавиатурамен мәтінді енгізу арқылы
жүргізіледі (толығырақ келесі парақта).

2. Сіз сұрақтарға кез-келген реттілікпен
жауап бере аласыз.

3. Әрбір сұраққа жауап беру үшін «Жіберу» батырмасын басу қажет. Жауапты сәтті
жібергеннен кейін «Редакциялау» батырмасы пайда болады, ол сізге жауапты өңдеуге
мүмкіндік береді. Егер ол пайда болмаса, «Жіберу» түймесін қайтадан басыңыз.

4. Емтихан «Аяқтау» батырмасын басқаннан кейін ғана аяқталады.

Емтихан уақыты аяқталғаннан кейін немесе «Аяқтау» батырмасын басқаннан
кейін жауаптарды өңдей алмайсыз.



8. Редакторда жұмыс жасау

Жауапты өңдеген кезде міндетті түрде сіз жіберген жауап жүктелгенше күту
керек, содан кейін ғана өзгерістер енгізуге болады.

Бағдарламада Word сияқты
мәтіндік редактор
қолданылады. Барлық тілдерге
қолдау көрсетіледі.

Батырмалардың көмегімен
MathType және ChemType
редакторын қолдана отырып,
формулаларды енгізуге болады.
Сондай-ақ, формулаларды
салуға болады (редакторда
суреттер танылмайды).

Егер емтиханның
сипаттамасында суреттерді
қолдануға болатындығы
айтылса, онда оларды Paint
редакторында жасауға және
«Суреттер» батырмасын
қолдана отырып қоюға
рұқсат етіледі.



9. Маңызды ескертулер

1. Терілген мәтінді сақтау үшін «Жіберу» батырмасын жиі басу ұсынылады.
2. Егер сізде интернет желісімен қиындықтар туындаса сіз бағдарламаға қайта
кіріп, емтиханды жалғастыра аласыз. Бұл жағдайда қосымша уақыт берілмейді.
Техникалық себептерге байланысты емтиханға қатыспаудың максималды ұзақтығы
- 20 минут. Егер сол уақыттан асып кетсе, жағдайға байланысты жұмысты тоқтату
немесе емтиханды басқа күнге ауыстыру туралы шешім қабылданады.
3. Егер емтихан уақыты аяқталып, сіз өз жауабыңызды жіберіп үлгермесеңіз, онда
бос жауап жіберілетін болады.
4. Емтиханда сіздің құрылғыда болмағаныңыз немесе экраннан алыстағаныңыз
жазылады. Сондықтан, мұндай әрекеттер туындаған жағдайда себебін қатты және
нақты айту керек. Тәртіп бұзушылықты жою туралы шешімді бейне шолушы
қабылдайды.




