
 

Студенттің «OES»  прокторинг-жүйесі арқылы емтихан тапсыруына арналған нұсқаулық.  

Ескерту:  

1. Прокторинг арқылы емтихан тапсыру алдында Google Chrome шолғышының соңғы нұсқасын қолданып отырғаныңызға 

көз жеткізіп алыңыз, бұл МІНДЕТТІ. Егер сізде Google Chrome шолғышы жоқ болған жағдайда, мына сілтеме арқылы өтіп, 

жүктеп алыңыз.  

2. МІНДЕТТІ түрде  мына сілтеме арқылы  өтіп, кеңейтімді орнатып алыңыз. 

3. Жүйені тек дербес компьютер (ДК) немесе ноутбук арқылы қолдануға болады. 

Инструкция по пользованию: 

1. Студент ретінде кіру үшін  https://egi2.oes.kz/ сілтемесі арқылы өтіп, Platonus батырмасын таңдап, «Жалғастыру»  

(Продолжить) 

 

 

https://www.google.ru/intl/ru/chrome/?brand=IXYC&gclid=CjwKCAiAzNj9BRBDEiwAPsL0d-ba0Ubqa9COzHdkBXYDsH6V4lHdRLS57wTujxSzpjs9GX1hWLddFxoCQd0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://chrome.google.com/webstore/detail/oes-proctoring-system/gkihmdkemmjchaccfmibdddlkklfocbn
https://egi2.oes.kz/


 

2. Әрі қарай авторландыру.  

Жүйе мыналарды тексереді: 

• шолғыштың үйлесімділігін; 

• кеңейтімнің орнатылғанын не орнатылмағанын; 

• Platonus авторландырылу ( жүйе Platonus авторландырылуыңызды сұрайды, сонан кейін қайталау түймесін басыңыз); 

•Тағайындалған емтихандар (сынақтар). 

 

 



 

3. Әрі қарай «Бастау» (Начать)  түймесін басыңыз. 

 
 

 

4. Емтихан алдында жүйе компьютердің сәйкестендіру жүйесіне мүмкіндігін алдын ала тексерістен өткізеді.«Тексеруді 

бастау» (Начать проверку)  түймесін басыңыз. 

 
 



 

5. Тұлғаны сәйкестендіру (Аутентификация) 

5.1. «Жалғастыру» (продолжить)  түймесін басыңыз  

 

5.2. Бетіңізді арнайы сопақшаға орналастырыңыз, содан соң «Фотоға түсіру» (сделать фото) түймесін басыңыз.  

Бұл фото студенттің тұлғасын сәйкестендіру үшін қолданылатын болады.  

Сондай-ақ төмендегі ережелермен де танысып шығыңыз.  

 



 

5.3. Егер фото жарап жатса,«Жөнелту» (Отправить)  түймесін басыңыз, ал егер көңіліңізден шықпай жатса,«Артқа» 

(Назад) түймесін басып, тағы қайталап көріңіз.  

 

 

6. Тапсыратын емтиханыңызды (сынақ)  таңдап,«Жалғастыру» (Продолжить)  түймесін басыңыз. 

 



 

7. Емтиханды таңдап болғаннан кейін, қосыла бастайды. Веб-камераға, микрофонға және экранға рұқсат беріңіз. 

 



 

8. Келесі бетте «Емтиханға ауысу» (Перейти к экзамену) түймесін басыңыз, содан соң жүйе сізді емтихан бетіне бағыттайды.  

МАҢЫЗДЫ:  прокторинг браузердің бұл қойындысын ешбір жағдайда жабуға болмайды.  

 

 

9.  Әрі қарай тапсыру үшін белсенді тест (емтихан) ашылады 

 

 



 

10. Прокторингпен емтиханды аяқтау үшін,«Аяқтау» (Завершить) түймесін басыңыз 

 

 

11. Растау үшін «Иә» (Да) түймесін басыңыз. 

 

 

 



 

12. Емтиханды аяқтағаннан кейін сізге прокторинг бетке оралу керек. 

Егер сізге бір емтиханнан кейін артынша тағы емтихан тапсыру керек болса, онда «Басқа емтихан тапсыру» түймесін 

басыңыз. Ал егер, сол бір емтиханмен шектелетін болса, браузердің қойындысын жауып, немесе жоғарғы оң жақ 

бұрышта орналасқан аты-жөніңіздің үстінен басып, шығып кетіңіз.  

 

 

Құттықтаймыз, сіз «OES» прокторинг жүйесі арқылы емтиханыңызды сәтті тапсырдыңыз 

 


