
1.1 Окулык жүйесіне кіру логині
Office 365 үшін логин болып
табылады

1.2 «Личный профайл
1.2 Office 365 логинін алу үшін
Univer жүйесіндегі «жеке
профайл» бөліміне өту керек

1. Жеке мәліметтер 1



1.1 «Оқулық» жүйесіне кіру
үшін Универ жүйесіндегі сайт 
белгішесін басыңыз

1.2 E-mail бойынша кіру
таңдаңыз

1.3 Логин мен құпия сөзді теріңіз. 

1. Вход в систему/ Жүйеге кіру 1



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  Профилді өзгерту 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 басыңыз

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 басыңыз.



2.5  Топтарды енгізу және өзгерту 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 қоса 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

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.

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.



2.4.4 2) Сұрақтарды енгізу 6

2.4.4/1 «+» басқан соң Word қа ұқсас сұрақ редакторы шығады. 

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 қоясыз.

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

2.3.3 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

2.3.4 Сақтау текшесіне басу. 
Емтихан белгеленді.

Маңызды! Студенттерге автоматты тұрде хабарлама жіберіледі. 
Емтихан сіз белгілеген уақытта ғана басталады.



2.3 Емтихан тексеру 8

Внимание! После того как вы запланировали экзамен вы ждёте его окончания. Следить за работой студентов по видео либо как-то 
иначе вам не нужно. Завершится экзамен тоже автоматически.

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, оны "жауапты бағалау" 
түймесін басу арқылы бағалаңыз»

2.3.9 Тексерістен кейін барлық жұмыстар шифры ашылады және жиынтық тұжырымда берілген
нәтижелерді «Универ» жүйесіне қолмен енгізу керек.



Емтихан өткізудің қысқаша алгоритмі

1. «Univer» жүйесінде Office 365 логинін алыңыз
2. «Окулык» жүйесіне app.oqylyq.kz арқылы кіру;
3. «Сұрақтар базасында» сұрақтарды енгізу;
4. «Емтихан» бөлімінде «Жаңа емтихан» құру;
5. Топ пен сұрақтарды таңдау;
6. Емтихан уақыты мен күнін және ұзақтығын белгілеу;
7. Емтихан аяқталғаннан кейін шифрленген жұмыстарды тексеріп

нәтижелерін бекіту ;
8. Барлық жұмыстар тексерілген соң жиынтық нәтижелер құрылу үшін

экзаменді аяқтау қажет. Жиынтық нәтижелерді қолдана отырып, Универ
жүйесіне балл қойылу міндетті.
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Техническая поддержка

Мурзагалиев Темирлан
+7-708-822-00-98 

+7 727 377 33 33 (вн.1279)

Қамбарбаев Еркебулан
+7-747-628-88-52

+7 727 377 33 33 (вн. 1293)
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