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1 Жазбаша емтихан: жоба, шығармашылық тапсырма, кейс тапсырмасы, эссе.
Moodle қашықтан оқыту жүйесінде жүргізіледі.
Емтихан форматы – қашықтан.
Жоба, шығармашылық тапсырма, кейс – оқытушы жеке әр студентке және
студенттер тобына тапсырма бере алады.
Эссе – тапсырманы әдетте бір студент жеке орындайды.
ЕГЕР ЖҰМЫС ТОПТЫҚ БОЛСА.
Қатысушылар топпен жұмыс істеу кезінде тапсырманы орындау үшін
бірлескен жұмыстың бейнежазбасын жүзеге асыра отырып, бір – бірімен
хабарласып, платформаларда талқылаулар ұйымдастыра алады (Microsofteams,
CiscoWebex, техникалық проблемалар болған жағдайда – ZOOM, Skype және
т.б. корпоративтік қосылыстар ұсынылады).
Оқытушы тағайындаған конференцияны ұйымдастырушы-студент қорытынды
жобамен бірге Moodle қашықтан оқыту жүйесі (ҚОЖ) арқылы топтың
гиперсілтеме түріндегі талқылауының кемінде 2 бейнежазбасын
ұйымдастырып, жазып алып жіберуі тиіс.
Ол үшін гиперсілтемелерді тікелей өз жауабыңыздың файлына енгізіңіз.
Оқытушыға тексеруге жіберілетін жоба мәтінінің немесе шығармашылық
тапсырманың басында қоюға болады.

ЕГЕР ЖҰМЫС ЖЕКЕ БОЛСА – видеожазбаның қажеті жоқ!
Ұзақтығы – оқытушының қалауы бойынша:
 жоба, шығармашылық жұмыс – бірнеше күн немесе апта,
 кейс тапсырмасы, эссе – бірнеше сағат.
Орындалған жұмысты тапсыру мерзімі – оқытушы қоятын дедлайндарға
сәйкес.
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ТАПСЫРМАНЫ ҚАЛАЙ АЛУҒА ЖӘНЕ ОРЫНДАУҒА БОЛАДЫ
1. Moodle қашықтан оқыту жүйесіне кіріңіз https://dl.kaznu.kz/.
2. Ашылған терезеде өз (Univer жүйесіне пайдаланатын) логиніңіз бен құпия
сөзіңізді теріңіз. «Жүйеге кіру»-ді басыңыз;
3. Өзіңізге қажетті курсты ашыңыз (курстың атауын екі рет шертесіз);
4. Moodle қашықтан оқыту жүйесінің нөлдік аптасында «тапсырма»
элементінде оқытушы дайындаған PDF-файл «Пән бойынша
қорытынды емтихан» жүктелетін болады. Онда емтиханның
тақырыптары мен барлық шарттары баяндалған.
Нөлдік апта курстың басында– бірінші аптаға дейін орналасқан.

5. Тапсырманы қарау үшін тиісті гиперсілтеме бойынша басу керек.
Нәтижесінде тапсырманы орындау бойынша ұсыныстар бар терезе
ашылады және оқытушының толық тапсырмасы бар файлы жүктеледі.
Ашылған бетте, төменгі бөлігінде дедлайндар орналасқан – мұқият
қарап шығып, оларды есте сақтаңыз!
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6. Көрсетілген уақытта сіз орындалған жұмысты жүйеге жүктеуіңіз қажет.
Уақыт өткеннен кейін студент файлдарды жібере алмайды.
Егер дедлайндар өтіп кетсе, жауаптарыңызды жүктей алмайсыз.
7. Тапсырмаға жауап қосу батырмасын басыңыз.
МАҢЫЗДЫ!
Жүйенің ішінде антиплагиатқа жұмысты тексеру мүмкіндігі болу үшін
файлдарды тек белгілі бір форматтарда сақтау маңызды!
Антиплагиат.ру сервисі:
Ең көп таралған мәтіндік файл форматтарын ҚОЛДАЙДЫ:
PDF (мәтін қабаты бар), TXT, HTML, DOCX, RTF, ODT,XLSX,
PDF (мәтін қабаты бар) дұрысырақ.
! МЫНАДАЙ ФОРМАТТАРДЫ ҚОЛДАМАЙДЫ:
PowerPoint (PPT, PPTX), sxw, stw ( Open Office-тегі).
Жүктелетін файлдың мөлшері 100 Мб-тан аспауы тиіс.
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8. Әрі қарай Файлды таңдау терезесінде Файлды жүктеу қосымша бетіне
өту.

9. Төменге көрсеткі батырмасын басыңыз.
Компьютерден файлды таңдаңыз. Файлды жүктеу-ді басыңыз.

10. Сақтау батырмасын басыңыз.
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МАҢЫЗДЫ.
Барлық емтихан жұмыстарын түпнұсқалыққа оқытушы тексереді.
Студентке түпнұсқалық файлдарды тексеру үшін 2 мүмкіндік берілген.
Яғни, егер студенттің оқытушыға жіберу үшін 1 файлы болса,
бірінші тексеру түпнұсқаның төмен пайызын көрсеткен жағдайда,
студент жүйеден файлды жоя алады, түзете алады,
қайта жүктеп және тексере алады. Яғни, 1 файлды 2 рет тексере алады.
Егер студент тапсырма бойынша оқытушыға 2 және одан да көп файлдарды
жіберуі керек болса, онда ол 2 тексеруді өзінің барлық тапсырмаларына бөлуге
тиіс.
МАҢЫЗДЫ.
Мұқият болыңыз!
Файлды өшірмес БҰРЫН оқытушы сізге неше файл жүктеуге рұқсат
бергенін тексеріңіз!
Содан кейін ғана файлды жою туралы шешім қабылдаңыз!
11. ФАЙЛДАРДЫ ЖҮКТЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ ТЕРЕЗЕСІНДЕ ОСЫ ЖЕРДЕ
ҚОСА АЛАТЫН ФАЙЛДАРДЫҢ ЕҢ КӨП САНЫ МЕН ӨЛШЕМІН
ТЕКСЕРУГЕ БОЛАДЫ.
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12. Файлды сақтағаннан кейін түпнұсқалыққа тексеру үшін «қалқан» көк
белгісін басыңыз.
(бұл Антиплагиат.ру) жүктелген файлдың қасында.

13. Тексеру басталады.
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14. Тексеру аяқталған соң, толық есеп алу үшін «тізбек» белгісін басыңыз.

15. Жаңа терезеде есеп ашылады. Мәтінде және оң бағанда жұмыстың
түпнұсқалығы және кірме ақпарат туралы барлық ақпарат бар.
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СТУДЕНТ ОҚЫТУШЫҒА НЕ ЖІБЕРУ КЕРЕК
Өткізілген емтихан нәтижесінде студент оқытушыға MOODLE қашықтан
оқыту жүйесі арқылы:
1) Бірлесіп атқарған жұмыс болса, конференциялардың видеожазбасын
жібереді
(оны топта оқытушы бекіткен видеоконференцияның ұйымдастырушысы
ғана жібереді)
2) аяқталған жобаны, шығармашылық жұмысты, кейс тапсырмасын немесе
құжат түріндегі эссені жібереді.
Әр студент жібереді.
ТЕКСЕРУ ЖҰМЫСТАРЫНА БЕРІЛГЕН УАҚЫТ
Тексеру қорытындысы бойынша оқытушы емтиханға қатысушыларды
аттестациялайды.
Емтихан үшін аттестаттау ведомосына балл қою уақыты::
 жоба, шығармашылық жұмыс – 96 сағатқа дейін,
 кейс тапсырмасы, эссе –72 сағатқа дейін.
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1. Тестілеу емтиханы
Moodle қашықтан оқыту жүйесінде жүргізіледі.
Емтихан форматы – онлайн.
1. Moodle қашықтан оқыту жүйесіне кіріңіз https://dl.kaznu.kz/.
2. Ашылған терезеде өз (Univer жүйесіне пайдаланатын) логиніңіз бен құпия
сөзіңізді теріңіз. «Жүйеге кіру»-ді басыңыз.
3. Өзіңізге қажетті курсты таңдаңыз (курстың атауын екі рет шертіңіз).
4. Нөлдік аптада «Қорытынды емтиханды өткізу ережесі. Тестілеу» PDFфайлы жүктелетін болады. Файлды жүктеп, құжатпен танысыңыз.
Нөлдік апта курстың басында– бірінші аптаға дейін орналасқан.

1- сурет – «Пән бойынша қорытынды емтихан» құжаты және тест элементі.
5. «Тест» элементі ретінде «пән бойынша қорытынды тест» тұрады. Тестті
ашу үшін тиісті гиперсілтеме бойынша басу керек. Нәтижесінде
төмендегілерден тұратын терезе ашылады:
 Тесттен өту үшін мүмкіндіктер саны,
 тестілеудің басталу және аяқталу уақыты.
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6. Оқытушының тесттен өту жөніндегі ұсыныстарын зерттегеннен кейін
«Тестілеуді бастау» батырмасы бойынша басыңыз.

7. Суретте көрсетілгендей тестілеу беті 2 облысқа бөлінеді:
Тест бойынша Навигация сұрақтардың нөмірлері бар батырмалар
жиынтығын қамтиды; батырманы басу арқылы тест тапсырмасын
орындауға өтуге болады. Егер тестілеу уақыты шектеулі болса, Навигация
панелінде қалған тестілеу уақыты көрсетіледі.
Тест тапсырмаларының тізімі беттің орталық аймағында болады. Әр
тапсырма үшін дұрыс жауап алуға болатын балл көрсетілген, сонымен
қатар сұрақ қою мүмкіндігі бар.

Сұрақтарға ретсіз жауап беруге болады.
Келесі сұрақтарға жауап беру немесе бұрын жауап бермеген сұрақтарға қайта өту
мүмкіндігі бар..
МАҢЫЗДЫ. Барлық сұрақтарға жауап беру үшін таймерді бақылаңыз.
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Сұрақтың нөмірі бар батырманы басу арқылы оны қарауға өтуге болады:
Тест сұрақтарында жүйеде 15 түрлі сұрақ қолданылады.
Ең көп таралғандары:
Дұрыс/дұрыс емес – Сіз сұраққа жауапты «дұрыс» және «дұрыс емес» екі
нұсқасының арасында таңдайсыз.
Берілген жауаптар (Cloze) – бұл тікелей жауаптар енгізілетін мәтіннен
(Moodle форматында) тұратын өте икемді сұрақтар. Мұндай түрдегі сұраққа
қысқа жауаптар, сандық, сондай-ақ көпше таңдау енгізілуі мүмкін.
Есептеу – формула бойынша мәнді есептеу ұсынылады. Формула әрбір
тестілеу кезінде берілген диапазондардан кездейсоқ мәндерді қоятын үлгі
болып табылады.
Қысқа жауап-сұраққа жауап сөз немесе қысқа фраза ретінде беріледі. Бос ақ
жолға сөз немесе сөз тіркесін жазу керек.
Көптеген таңдау – сіз ұсынылған бірнеше нұсқалардан жауап таңдайсыз.
Бірнеше таңдау сұрақтарының екі түрі бар-бір немесе бірнеше дұрыс жауаптар.
Сәйкестікке – сұрақтар тізімі жауап тізімімен бірге көрсетіледі. Сіз әр
сұрақты оған тиісті жауаппен сәйкестендіруіңіз керек.
Сәйкестікке кездейсоқ сұрақ – сұрақ «сәйкестікке сұраққа» ұқсас, бірақ
белгілі бір санаттан кездейсоқ түрде алынған сұрақтардан «қысқа жауап»
құрылады.
Сандық – қысқа жауап сияқты көрінеді. Айырмашылығы, сандық жауап
жауапта қателікке жол береді. Сізге сан түрінде жауап жазу қажет, қойылған
сұраққа қараңыз.
Эссе – оқытушы эссе түрінде жауап жазуды сұрай алады. Мұндай жауапты
оқытушы қолмен бағалайды. Эссе жазып, оны тестке бекітіңіз.
Сипаттама – негізінде бұл сұрақ емес. Курс бетінде түсініктеме сияқты тестке
нұсқаулар, айдар немесе басқа да ақпарат қосу үшін қолданылады.
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8. Барлық сұрақтарға жауап бергеннен кейін барлық жауаптардың
статистикасын
қамтитын
бет
ашылады.
Барлығын жіберу және сынақты аяқтау арқылы тестті жіберіңіз.

9. Ашылған растау терезесінде барлығын жіберу және тестті аяқтау
батырмасын тағы да басыңыз.
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10. Жіберілгеннен кейін тестілеу нәтижелері бар терезе ашылады (жиналған
балл, дұрыс жауаптардың %, қорытынды баға және пікір).
Егер тестте ЭССЕ түрінде сұрақ болса, онда қорытынды бағаны оқытушы
эссені тексергеннен кейін ғана көресіз. Ол эссені қолмен тексеріп, балл
қояды. Тек осыдан кейін ғана тест үшін қорытынды балл шығады.
Назар аударыңыз, навигация панелінде жасыл түспен – дұрыс жауаптар,
қызылмен – дұрыс емес, қоңырмен – жартылай дұрыс, сұрмен –
тексерілмеген сұрақтар белгіленген.

11. Жіберілгеннен кейін тестілеу нәтижелері бар терезе ашылады (жиналған
балл, дұрыс жауаптардың %, қорытынды баға және пікір).
ЕГЕР СІЗДЕ СҰРАҚ – ЭССЕ БОЛСА, ОНДА ОҚЫТУШЫ ОНЫ
ТЕКСЕРІП, ҚОЛМЕН БАҒАЛАЙДЫ. ТЕК ОСЫДАН КЕЙІН
ҚОРЫТЫНДЫ БАҒА ПАЙДА БОЛАДЫ.
Толық есепті көру үшін қарау батырмасын басыңыз.
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MOODLE қашықтан оқыту жүйесінде (ҚОЖ) – жиналған балл тестілеуден
кейін бірден жүйеде көрсетіледі.
МАҢЫЗДЫ. Егер тестіде эссе түрінде сұрақ болса, онда қорытынды бағаны
оқытушы эссені тексергеннен кейін ғана көресіз. Ол эссені қолмен тексеріп,
балл қояды. Тек осыдан кейін ғана тест үшін қорытынды балл шығады.
МАҢЫЗДЫ.
ЕГЕР тестілеу проекторингпен сүйемелденсе, тестілеу нәтижелері
прокторинг нәтижелері бойынша қайта қаралуы мүмкін.
ЕГЕР студент тестілеуден өту ережелерін бұзса, оның нәтижесі жойылады.
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MOODLE ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕ
«Экзамус» жүйесін қолдану бойынша нұсқаулық
dl.kaznu.kz
(студенттер үшін)
Прокторингті қолдана отырып өткізілетін емтихандарды
тапсыру үшін
нұсқаулықпен танысу қажет.
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ЖҮЙЕЛІК ТАЛАПТАР
1. 1. Стационарлық компьютер немесе ноутбук (ұялы құрылғыларға қолдау
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

көрсетілмейді).
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 немесе Mac OS 10.10 нұсқасы
немесе бұлардан да жаңа операциялық жүйелері.
Оперативті жад: 3 Гб және одан жоғары.
Қатты дискідегі бос орын 500 Мб.
Яндекс-Браузер https://browser.yandex.ru/немесе Google Chrome браузері
https://www.google.com/chrome/
6. 640х480 px кем емес рұқсаты бар жарамды және қосылған фронтальды вебкамераның (ноутбуктерге кіріктірілгендерді қоса алғанда) болуы.
Жарамды және қосылған микрофонның болуы (ноутбуктерге кіріктірілгендерді
қоса алғанда).
Пайдаланушыдан деректерді беру жылдамдығы 1 Мбит/сек-тен төмен емес
тұрақты интернет-қосылыстың болуы (қосылу жылдамдығын мұнда тексеруге
болады https://www.speedtest.net ).
9. Компьютер компьютерді тексеруден сәтті өтуі керек (тексеру функциясы
Examus-та авторизациядан кейін қол жетімді болады).
ТЕСТІЛЕУ АЛДЫНДА ЖҰМЫС ОРНЫН ДАЙЫНДАУ
Тестілеу сеансы сәтті өту үшін тест алдында келесі қадамдарды жасау керек.:
бөлмеде жақсы жарықтандыруды қамтамасыз етіңіз,
интернет қосылудың бар-жоғын және жылдамдығын тексеріңіз,
камера мен микрофонның қосылғанын, ал камера объективінің қосылымның
бітеуімен жабылмағанын тексеріңіз,
жеке басын сәйкестендіру үшін құжатты дайындаңыз,
ноутбукті желіге қосыңыз (батарея қуаты құрылғының өнімділігін төмендетуі
мүмкін),
максималды өнімділігін қамтамасыз ету үшін компьютерді қайта іске қосыңыз,
браузердегі барлық қажетсіз бағдарламалар мен қойындыларды өшіріңіз (бұл
үшін Ctrl+Shift+Esc пернелері тіркесімін тудыратын Windows тапсырмалар
диспетчерін пайдаланыңыз; бағдарламаны жабу Тапсырманы шешу
батырмасымен жүзеге асырылады),
құлаққаптарды, кітаптар мен конспектілерді алып тастаңыз (егер олар емтихан
ережелерімен рұқсат етілмесе),
қайталанатын мониторларды (бар болса) өшіріңіз.
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ТЕСТІЛЕУДІ ӨТКІЗУДІҢ ЕРЕЖЕСІ
Тестілеуден өту үшін келесі шарттарды орындаңыз:
1. Сһгоме браузері үшін кеңейтімді орнату қажет
https://chrome.google.com/webstore/detail/examus/nimiflpndioioljbankkeinmoohhca
fa?hl=ru
НЕМЕСЕ
ЯндексБраузер https://browser.yandex.ru/немесе Google Chrome браузерін
https://www.google.com/chrome/ орнатыңыз
ЯндексБраузер немесе Google Chrome браузерінде
https://student.examus.net/?serverOrigin=https://o7x.examus.net/ , бетіне
кіріп, тіркеліңіз.

2. Браузерде орнатылған кеңейтім мынадай түрге ие болады.

3. Белгішеге басып, КІРУ батырмасын басыңыз.
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4. Пайда болған тізімнен ҚазҰУ-ды таңдаңыз.

5. Жүйені сұрау кезінде өз профиліне кіруге рұқсат беру.

6. Авторизациядан кейін кеңейту мынадай түрге ие болады.
«Бастау» батырмасын басыңыз.
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7. Келесі терезеде пайдалану шарттарымен келісеміз

8. Емтихан алдында Экзамус техникалық параметрлерді тексереді.
Тексергеннен кейін ЖАЛҒАСТЫРУ батырмасын басыңыз
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8. Фото жасайсыз

Оң жақ төменгі бұрышында Экзамус терезесі пайда болады.
Сіз барлық уақытта кадрда болуыңыз керек.
10.Тестілеуді бастаңыз
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Examus жүйесін пайдалану бойынша нұсқаулық
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1. «Экзамус» сервисін пайдалана отырып емтихан өткізу тәртібі
● ЯндексБраузер https://browser.yandex.ru/немесе Google Chrome
https://www.google.com/chrome/ браузерін орнатыңыз
● ЯндексБраузер немесе Google Chrome браузерінде
https://student.examus.net/?serverOrigin=https://o7x.examus.net/,
бетіне кіріп, тіркеліңіз
ҚазҰУ батырмасын пайдалан отырып, тексеруден өтіңіз,
● Өткелі жатқан тест атауын басыңыз;
● Жеке куәлігіңізді суретке түсіріп, жіберіңіз;
● Емтиханды бастаңыз;
● Емтихан аяқталғаннан кейін «Емтиханды аяқтау» батырмасын
басыңыз;
● Экзамусы бар бетті жабыңыз.
Пайдаланушының ДК (дербес компбютеріне) қойылатын талаптар:
1. Стационарлық компьютер немесе ноутбук (мобильді құрылғыларға
қолдау көрсетілмейді);
2. Windows ( 7, 8, 8.1, 10 версиялары) немесе Mac OS X Yosemite 10.10
және одан жоғары операциялық жүйелері ;
3. Яндекс Браузер немесе Google Chrome емтихан тапсыру сәтінде
Интернет-браузердің соңғы нұсқасы;
4. Жарамды және қосылған веб-камераның болуы (ноутбуктерге
кіріктірілгендерді қоса алғанда);
5. Жарамды және қосылған микрофонның болуы (ноутбуктерге
кіріктірілгендерді қоса алғанда);
6. Пайдаланушыдан деректерді беру жылдамдығы 1 Мбит / сек-тен төмен
емес тұрақты интернет-қосылыстың болуы;
7. Сіздің компьютер тексеруден сәтті өту керек. Тексеру авторизациядан
кейін ғана қол жетімді.
МАҢЫЗДЫ: Егер сіздің компьютеріңіз осы талаптарға сәйкес келмесе немесе
тексеруден өтпесе, онда прокторингі бар емтиханнан өту қызметі
ұсынылмайды.
2
2.1

Жұмыстың басталуы
Авторизация

1. https://student.examus.net/?serverOrigin=https://o7x.examus.net/ бетіне кіріп
ҚазҰУ батырмасы арқылы тіркеліңіз.
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2. Ашылған терезеде өз логиніңіз бен құпия сөзіңізді толтырыңыз және Кіру
батырмасын басыңыз.
2.2 Жүйеден шығу
Жүйеден шыққыңыз келсе, Шығу белгішесін басыңыз:

3
3.1

Examus прокторинг жүйесімен жұмыс
Компьютер параметрлерін (құрылғыларын) тексеру

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Компьютер параметрлерін тексеруді алдын ала
жүргізу керек (емтиханға дейін бір тәулік бұрын), егер мәселе туындаған
жағдайда техникалық қолдау және ақауларды жою қызметіне жүгіну үшін
уақыт болу керек.
Емтиханға кіргенде Тексеру батырмасын басудың қажеті жоқ, себебі процесс
автоматты түрде іске қосылады ( Емтиханның басталуын қараңыз)
Тексеруді бастамас бұрын мыналарға көз жеткізіңіз:
● Сіздің құрылғыңыздың камерасы мен микрофоны қосылған;
● камера объективі бөтен заттармен жабылмаған;
● бөлменің іші жеткілікті деңгейде жарықпен қамтамасыз етілген;.
● интернет байланысы дұрыс жұмыс істейді.
1. Жүйені тексеру батырмасын басыңыз:

3. микрофон мен камераға қолжетімділік сұрау Қалқымалы терезесінде
Рұқсат ету түймесін басыңыз:
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4. Google Chrome браузері үшін: Қалқымалы терезеде жұмыс үстеліне кіру
үшін Бөлісу түймесін басыңыз:

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл батырманы елемеусіз қалдырмаңыз! Бұл
тексеруден өту процесін мүмкін емес етеді.
Егер Бөлісу түймесі белсенді емес болса (басылмайды), ол көк шеңбермен
(жоғарыдағы скриншот сияқты) ерекшеленуі үшін жұмыс үстелінің суретіне
тінтуірді басыңыз.
5. 5. Тестілеу процесін аяқтауды күтіңіз. Егер тексеру өтпесе (қандай да бір
пунктке қарама-қарсы қызыл белгі немесе тексеру мәртебесінің
ақаулығы),
5.2Тексерістің
өтпеуі тармағының
нұсқауларын
пайдаланыңыз.
3.2

Емтиханның басталуы

1. Google
Chrome
браузерінде
немесе
ЯндексБраузеде
https://student.examus.net/?serverOrigin=https://o7x.examus.net/, бетіне өтіп,
қажет болған жағдайда ҚазҰУ түймесін басып, авторизациядан өтіңіз.
Егер Сіз тестілеуден өткіңіз келсе, Кірісу түймесін басыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өту үшін қол жетімді Тест емтихан басталғанға дейін
кемінде 15 минут бұрын бастапқы терезеде пайда болады.
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2. Тестілеуден өту тәртібін, пайдаланушыға қойылатын талаптарды,
жабдықтарға қойылатын техникалық талаптарды оқыңыз, онлайн-тестілеуді
өткізу ережелерімен келіскеніңізді растаңыз және Жалғастыру түймесін
басыңыз:

3. 3. Одан әрі Syscheck компьютерінің параметрлерін тексеру терезесі
ашылады, онда сізге бастау терезесінен Тексеру батырмасын басқандағы
сияқты процесс ұсынылады. (қараңыз. Компьютер параметрлерін
тексеру).
4. Компьютерді тексергеннен кейін Жалғастыру түймесін басыңыз және сіз
жеке сәйкестендіру терезесіне өтесіз.
3.3 Тұлғаны сәйкестендіру
1. Құжатты камераға апарыңыз, Суретке түсіру түймесін басыңыз, ал бетті
жаңартқаннан кейін Жіберу түймесін басыңыз:

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Суретке түсіру, Артқа және Жіберу
түймелерін көрмесеңіз, беттің тік жылжуын пайдаланыңыз.
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2. Егер фотосурет анық болмаса және мәтін нашар оқылса, Артқа түймесін
басыңыз, жаңа сурет жасаңыз және қайтадан Жіберу түймешігін басыңыз.
3.4 Тестілеуден өту
1. Құжатты жібергеннен кейін бет жаңартылып, ЖОО сайты мен тестілеуді
бастау батырмасы қолжетімді болады..
2. Экранның оң жағында Examus ақпараттық панелі орналасқан, онда
(жоғарыдан төмен): сіздің бейнеңіз бар бейне-терезе, емтихан атауы, Оқу
мекемесінің атауы, емтихан ережелері орналасқан..
Examus ақпараттық панелін жиыру немесе ашу қажет болса, панельдің сол жақ
көрсеткісін басыңыз:

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Емтиханның барлық уақыты барысында кадрда болу
керек:
ДҰРЫС

ДҰРЫС ЕМЕС
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3. Сұхбат лентасының үстінде емтихан ережелері көрсетілген. Ашық түспен
рұқсат етілген, бозғылт түспен - тыйым салынған опциялар белгіленген.
Белгішенің мәнін көру үшін оған тінтуір меңзерін апарып, қалқымалы
кеңестердің пайда болуын күту керек.

4. Тест бар терезеде Тестілеуді бастау түймесін басыңыз және жұмысқа
кірісіңіз.
5. Емтихан аяқталғанға дейін қалған уақытты көрсететін таймерге назар
аударыңыз.
3.5 Жұмысты аяқтау
1. Егер сіз өзіңіздің жауаптарыңызға сенімді болсаңыз және оларды
тексеруге жіберуге дайын болсаңыз, әрекетті аяқтау түймесін
басыңыз:

2. Сіз алдын ала тестілеу нәтижелері бар бетті көресіз. Жиналған балл
емтихан рәсімін проктор соңғы тексергеннен кейін есептеледі.
3. Браузерден Examus бетін жабыңыз.
4 Техникалық қолдау көрсету қызметі
Мәселелер туындаған жағдайда олар туралы Экзамус техникалық қолдауына
хабарлаңыз support@examus.net
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5

FAQ

5.1 Тіркелу бойынша проблемалар
Жүйе логинді және\немесе парольді қабылдамайды
1. Examus парақшасын жабыңыз және браузер арқылы ЖОО сайтына кіруге
тырысыңыз. Егер авторизация жұмыс істемесе, сайтта құпия сөзді
қалпына келтіру жүйесін пайдаланыңыз («Логин немесе құпия сөзді
ұмыттыңыз ба?»).
2. Егер браузер арқылы сайтқа авторизация іске қосылса, ҚазҰУ арқылы
Examus-қа кіруіңізге көз жеткізіңіз. Авторизациялану үшін Examus
түймесін ешқашан пайдаланбаңыз!
Құпия сөзді қалпына келтіру әрекеті кезінде поштаға қалпына келтіру
хаты келмейді
Есептік деректерді қалпына келтіру үшін Examus-тан шығып, ЖОО-ның
сайтын ашу және сайтта парольді қалпына келтіру нысанын пайдалану қажет.
Сіз веб-сайт арқылы құпия сөзді қалпына келтіргеннен кейін, Examus - пен
жұмысқа қайта оралуға болады.
5.2 Тексерудің орындалмауы
● Браузердің ең тиімді нұсқасын пайдаланғаныңызды тексеріңіз;
● Браузердің кэшін тазалаңыз (Ctrl + Shift + R Windows үшін, Command +
Shift + R MacOS үшін) және браузерді қайта қосыңыз
(Google Chrome үшін жаңа бетте chrome://restart
енгіңіз немесе
ЯндексБраузер үшін browser://restart енгізіп, Enter-ді басыңыз), содан кейін
қайта кіріңіз;
● Тексеруді қайталау түймесін бірнеше рет басыңыз, кейде тексеру
екінші немесе үшінші реттен кейін өтуі мүмкін;
● Егер бөлмеде жеткіліксіз жарық болса немесе камера объективі
бітеуішпен жабылған болса, тексеру өтпеуі мүмкін;
● Google Chrome үшін: Тексеру басталғанда Бөлісу түймесін қалқымалы
«экранға кіру мүмкіндігін ашу» қалқымалы терезесінде басқаныңызға
көз жеткізіңіз. Егер бөлісу түймесі белсенді болмаса, ол
скриншоттағыдай көк шеңбермен ерекшеленуі үшін терезенің
ортасындағы суретті басыңыз:
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● Тексеру басталғанда, қалқымалы терезелерде камераға және
микрофонға Examus рұқсат етілетінін тексеріңіз (қалқымалы
терезелер браузер параметрлерінде рұқсат етілуге тиіс)
● Браузер
параметрлерінде
https://student.examus.net/?serverOrigin=https://o7x.examus.net/не сайты
тізімде жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
«Бұғаттау» (осы тізімде бар болса, оны жойыңыз);
Сайтқа браузердің адрестік жолының оң жағындағы камера белгішесі
арқылы кіруге рұқсат беруге болады:

● Lenovo құрылғыларында камераның жұмысы Lenovo фирмалық
бағдарламалық қамтамасыз етумен шектелуі мүмкін. Камераны баптау
бойынша ұсыныстар алу үшін техникалық қолдау қызметіне
хабарласыңыз help@examus.net .
● Windows 10 үшін: Компьютердегі камера мен микрофонның
қосылғанын және қолданбаларға кіруге рұқсат етілгендігін тексеру
үшін Windows параметрлеріне көз жеткізіңіз (Параметрлер >
Құпиялылық > Камера, Параметрлер > Құпиялылық > Микрофон).
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● Бейне ағындарын пайдаланатын басқа қолданбалардың (Skype,
Webcammax және т.б.) іске қосылмағанын тексеріңіз. Осы
қолданбалардың жұмысын дұрыс аяқтау үшін, тапсырма менеджерін
пайдаланыңыз (Ctrl+Shift+Esc басыңыз, қолданбаны таңдап,
тапсырманы шешу түймесін басыңыз);
● Компьютеріңіздің операциялық жүйесінің (OЖ) нұсқасын тексеріңіз.
Кеңейтудің дұрыс жұмыс істеуі үшін Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows 10 немесе Mac OS X Yosemite 10.10 және одан
жоғары операциялық жүйесі қажет;
● Егер сіз корпоративтік ноутбук және/немесе интернет қосылымды
пайдалана
отырып
тапсырсаңыз,
камерадан
және/немесе
микрофоннан трафик беру бұғатталмаған ба, жүйелік әкімшіден
анықтаңыз;
Егер көрсетілген қадамдар көмектеспесе, мына мекен-жай бойынша
тексеруден
өтіңіз
https://test.webrtc.org/.
Толық
скриншотты
help@examus.net. мекенжайына жіберіңіз Сонымен қатар хатта Экзамуста
тексерудің қандай тармағы қызыл белгімен белгіленгенін көрсетіңіз.
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5.3 Емтихан барысындағы проблемалар
Емтихан интерфейсінде түймелер жұмыс істемейді, бет бұғатталып,
суреттер жүктелмеді.
Егер тест беті бұғатталған болса немесе тест интерфейсіндегі түймелер
(«Сақтау», «Тексеру» және т.б.) басуға жауап бермесе, бетті қайта жүктеңіз
(Windows F5 пернесі, MacOS CMD+r пернелерінің тіркесімі). Егер сіз бұрын
оларды сақтамасаңыз, олар алынып тасталуы мүмкін, сізге алдын ала
жауаптарыңызды есте сақтауға немесе жазуға кеңес береміз.
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