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Ауызша емтихан
1-қадам: Ауызша емтихан тапсыру үшін Сіз

өзіңіздің курс парағыңызда Ауызша емтихан деп

белгіленген ВВВ бейнеконференция бөлмесін

іске қосуыңыз қажет.

2-қадам: Камераны қосыңыз

3-қадам: Микрофонды қосыңыз

4-қадам: Жеке куәлігіңізді дайындап

қойыңыз.



1-қадам: Жазбаша

емтихан курсының

элементіне өтіңіз.

Google Chrome

браузерін орнату.

Web-камерасы және

Windows 7, 8 ,10 

немесеMacOS операциялық 

жүйесімен компьютер 

немесе ноутбуктың және де  

телефонның болуы.

Жазбаша емтихан
Жазбаша емтихан тапсыру үшін келесі талаптарды орындау 

қажет:



2 қадам «Тапсырмаға жауап қосу» батырмасын басыңыз.



3-қадам: Jitsi meet/ бейнеконференциясының

жеке бөлмесін іске қосыңыз

4-қадам: Жеке куәлігіңіздегідей аты-жөніңізді

енгізіңіз және конференцияға қосылыңыз

5-қадам: «Кездесуге қосылуды» басыңыз



Jitsi meet/ бейнеконференциясының жеке бөлмесі



5-қадам:

Экранға

кіруді

ашыңыз

A
5-қадам Бүкіл 

экранды 

көрсетуді 

таңдаңыз

B6-қадам

Камераны 
іске 

қосыңыз

C
7-қадам

D
8-қадам

E
9-қадам

Жазбаша емтихан

«Тапсырман
ы жіберу» 

батырмасын
басыңыз

-қадам
«Тапсырмаға
жауап қосу» 
батырмасын

басыңыз.



2Бүкіл экранды

ашу

3Камераны қосу

1Экранға 

қатынауды ашу

Жабу



Емтихандық тесті
1-қадам: Safe Exam Browserді пайдаланып тесті

тапсыру жоспарланған өз курсыңызға өтіңіз.

2-қадам: Әкімші атынан Safe Exam Browser жүктеп 

алыңыз және орнатыңыз.. 



Браузер орнату



Браузер орнату



3-қадам: Google Chrome браузеріңіз арқылы тестіге еніңіз



4-қадам: Тесті орналастырылған білім беру порталына

арналған конфигурация файлын (Seb-конфигураторы)

жүктеп алыңыз

НАЗАР аударыңыз! Google Chrome браузерін

жабыңыз



5-қадам: Жүктелген config.seb файлын іске қосыңыз және

конфигурацияның аяқталуын күтіңіз. Осыдан кейін "Иә"

батырмасын басыңыз



Jitsi meet бейнеконференция жеке бөлмесі іске

қосылады

6-қадам:Жеке куәлігіңіздегідей аты-жөніңізді енгізіңіз және

конференцияға қосылыңыз. 



Закрыть Safe 

Exam Browser

НАЗАР аударыңыз! ЕГЕР jitsi meet бейнеконференция жеке бөлмесі 

іске қосылмаса, Safe Exam Browser-ді жабыңыз және  қайта жүктелген

config.seb файлын іске қосыңыз



6.1 Экранға қатынауды ашыңыз

6.2 «Бүкіл экранды көрсетуді» таңдаңыз

6.3 Камераны іске қосыңыз

6.4 Оқытушыдан рұқсатты күтіңіз(тестіге пароль 

алу) 

НАЗАР аударыңыз! Браузерде қалқымалы

терезелер пайда болған кезде камера мен

микрофонға рұқсат беріңіз.

1Экранға 

қатынауды ашу

2Бүкіл экранды

ашу

Жабу

3Камераны қосу



Тестіні тапсыруға 

порталға өтіңіз

Тестіні тапсыруға порталға өту үшін батырманы 

басыңыз 



7-қадам: Авторлау терезесінде өз логин мен

пароліңізді енгізіңіз



8-қадам: Содан  кейін  тестіні  бастау батырмасын  басыңыз

Тестілеуді бастау батырмасы емтихан басталған кезден бастап қол

жетімді болады.

.

Тестілеу басталғаннан соң келесі терезе шығады:

Барлық сұрақтарға жауап бергеннен кейін "Әрекетті аяқтау"  батырмасын басу 

керек, келесі терезе пайда болады

Аяқтағаннан кейін Safe Exam  Browser-ді жабуға болады. 



QUESTIONS? СҰРАҚТАР? ВОПРОСЫ? 


