
Веб-камера алдында ешқандай мәселелер туындамас үшін сурет жіберу және емтихан тапсыру кезінде
басыңыз камераға тіке қарауы керек. 

Басыңыз веб-камераға толықтай сиып тұрғанына көз жеткізіңіз, мысалы, суреттегідей. 

«OES» прокторинг жүйесінің көмегімен емтихан

тапсыруға арналған ережелер



Веб-камера алдында ешқандай бұзушылықтар туындамас үшін сурет жіберу және

емтихан тапсыру кезінде басыңыз камераға тіке қарауы керек. 

Қолдарыңызға

сүйенбеңіз

Бетіңіз толықтай дерлік

объективті алып тұруы

керек

Басыңызды жан-

жаққа бұрмаңыз

Веб-камераға тіке қарауыңыз

керек

Емтихан кезінде бетіңізді

қолыңызбен жаппауға

тырысыңыз

Мүмкіндігінше, көзілдіріктің орнына

контактілі линза қолданыңыз
Жұмыс орнында тік отыруға тырысыңыз



Веб-камера алдында ешқандай мәселелер туындамас үшін сурет жіберу және емтихан

тапсыру кезінде жақсы жарақтандырылған жерде отыруыңыз сұралады. 

Жарық көзі нашар емес

екендігіне көз жеткізіп

алыңыз. 

Терезеге немесе жарық көзіне

арқаңызды беріп, жарықты жауып

отырмағаныңызға көз жеткізіп алыңыз

*Емтихан тапсыру кезінде ережелерді бұзбауыңыз сұралады, барлық бұзушылықтар проктордың есебінде

сақталады.

*Жоғарыда көрсетілген емтихантапсыру кезіндегі ережелерді сақтамаған жағдайда, прокторлар сіздің

тапсырған емтихандарыңызды жоя алады. 

Міндетті түрде өзіңіз

тапсырыңыз, басқа біреу

емес

Басыңызды жан жаққа

бұрмаңыз

Емтихан кезінде жұмыс

орнын тастамаңыз

Шолғыштың басқа

терезелеріне ауыспаңыз

Шолғышты бүтемеңіз

және басқа

қосымшаларға өтпеңіз.

Ешкіммен сөйлеспеңіз

және емтихан тапсырып

отырған бөлмеде

тыныштық сақтаңыз

Міндетті түрде басқа

біреулердің көмегінсіз, 

өзіңіз тапсырыңыз

Емтихан кезінде жылдам

пернелерді (Сtrl+С, 

Сtrl+V) пайдаланбаңыз

Прокторингті қосу

және емтихан

тапсыру кезінде

екінші мониторды

қоспаңыз

Емтихан кезінде камера 

және микрофонды

қоспаңыз

Прокторинг арқылы емтихан тапсыру ережелері



ПРОКТОРИНГ ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ СЫНАҚ ӨТКІЗУ 

КЕЗДЕГІ СТУДЕНТТЕРДІН ТӘРТІП ЕРЕЖЕСІ 

 

1. EАГИ ресми веб-сайтында OES Proctoring платформасын пайдалану 

нұсқауларын оқыңыз 

 

2. https://egi2.oes.kz/ бетіндегі компьютердің прокторинг жүйемен үйлесімділігін 

тексеру арқылы аппараттық құралдың OES Proctoring жүйесінің минималды 

талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Тестілеу басталардан бір күн бұрын 

а. Техникалық құралдар жүйемен үйлеспейтін болса, талаптарға сәйкес 

келетінімен ауыстырыңыз. 

б. Техникалық құрылғыны ауыстыру мүмкін болмаса: 

i. Нұр-Сұлтан қаласында – тест тапсыру үшін ЕАГИ кампусына бару уақытын 

брондау үшін деканатқа хабарласыңыз; 

ii.  Алыста тұратың студенттер – ЕАГИ деканына хабарласып, өтініш жазыңыз 

 

3. Емтиханды сәтті тапсыру үшін орынды дайындаңыз. Бөлме жарық болуы керек, 

бөтен адамдар, дыбыстар және тыйым салынған заттар (гаджеттер, жазбалар, 

құлаққаптар) болмауы керек. 

 

4. Емтихан басталардан 15 минут бұрын https://egi2.oes.kz/ сайтына өтіп, Platonus 

жүйесі үшін бұрын алған логин мен пароль арқылы авторизациядан өтіңіз. 

 

5. Прокторинг жүйесін пайдалану ережелері бар қысқа бейнені қараңыз және әрбір 

емтихан басталғанға дейін жүйе автоматты түрде іске қосылатын аппараттық 

үйлесімділік сынағынан өтіңіз. 

 

6. Бетіңізді суретке түсіру арқылы жеке басын растау процедурасынан өтіңіз. 

 

7. Алдыңғы қадамдарды сәтті орындағаннан кейін Platonus жүйесінің беті 

ашылады. Тестілеу қойындысын ашып, сынақтардан өтіңіз. 

 

8. Емтиханда өзін-өзі ұстау ережелерін және академиялық адалдық ережелерін 

сақтаңыз. 

 

 

 

https://egi2.oes.kz/
https://egi2.oes.kz/
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