




 

Ноутбук арқылы немесе веб –камерасы 
бар дербес компьютер арқылы тапсыру 

Білім алушыға рұқсат етілмейді: 

 

Рұқсат етілетін әрекеттер: 1.Мобильді телефонды, планшетті, смарт – сағатты 
немесе басқада электронды құрылғыларды 
пайдалануға; 
2. Қосымша ақпарат көздерін,  жазбаларды, 
кітаптарды, сондай –ақ басқа электронды немесе 
қағаз тасығыштарды пайдалану; 
3.Экранның сыртындағы мәтінді оқу (егер білім 
алушы ол жаққа қараса және оқыса); 
4.Емтихан уақытында жұмыс орнын тастап кетсе; 
5.Бейтаныс адамдардың 5 минуттан және одан артық 
уақыт қатысуы 
6.Бейтаныс адамдардың көмектесуі; 
7. Тестіленушіні басқа адаммен ауыстыруы; 
8. Емтихан кезде сөйлесуі; 
9. Moodle-дан тапсырмаларды көшіруге, дайын 
жауаптарды қоюға және іздестіру жүйесін 
қолдануға; 
10.Емтиханнан қойындыларынан бөлек, басқа 
қойындыларды ашуға; 
11.Емтихан тапсырып жатқан браузерден бөлек, 
басқа браузерді ашуға; 
12. Бөтен қосымшаларды ашуға (Телеграмм, pdf doc 
және т.б. толтырылған файлдарды), (бос файлды 
қоспағанда (MS Word, MS Excel) егер емтихан 
жүктелінген файлды жауап ретінде қабалдаса) 
13. Құлаққапты пайдалануға (кез келген түрін) 
Ескерту: білім алушылардың әйел жынысына 
емтихан басталмай бұрын шаштарын жинап отыру 
қажет; 
14. Экран жазылымына, камера және микрофонға 
қосылуды өшіру; 
15. Интернетті өшіру; 
16. Кіріс қоңырауларды қабылдау; 
17. AERO кеңейтулерін жабу; 
18. AERO кеңейтулерін жою. 

 

1.Бастың қысқа мерзімді 
бұрылыстары (10 
секундтан аспаса) 

 

2.Бейтаныс адамдардың 
кездейсоқ немесе қысқа 
мерзімді пайда болуы (1-
5 минутке дейін); 

 

3.Емтиханға еш қатысы 
болмаса, бөгде шу 
бұзушылық болып 
табылмайды; 

 

4.Интернет 
байланысының үзілуі 

 

 



 

Мобильді телефон арқылы 
тапсыру (aeroexam.world сайты 
немесе Moodle басты бетіндегі 

сілтеме арқылы) 

Білім алушыға рұқсат етілмейді: 

 

Рұқсат етілетін әрекеттер: 1. Қосымша мобильді телефонды, планшетті, смарт 
– сағатты немесе басқада электронды құрылғыларды 
пайдалануға; 
2. Қосымша ақпарат көздерін,  жазбаларды, 
кітаптарды, сондай –ақ басқа электронды немесе 
қағаз тасығыштарды пайдалану; 
3. Экранның сыртындағы мәтінді оқу (егер білім 
алушы ол жаққа қараса және оқыса); 
4. Емтихан уақытында жұмыс орнын тастап кетсе; 
5. Бейтаныс адамдардың 5 минуттан және одан 
артық уақыт қатысуы 
6. Бейтаныс адамдардың көмектесуі; 
7. Тестіленушіні басқа адаммен ауыстыруы; 
8. Емтихан кезде сөйлесуі; 
9. Moodle-дан тапсырмаларды көшіруге, дайын 
жауаптарды қоюға және іздестіру жүйесін 
қолдануға; 
10. Емтиханнан қойындыларынан бөлек, басқа 
қойындыларды ашуға; 
11. Емтихан тапсырып жатқан браузерден бөлек, 
басқа браузерді ашуға; 
12. Бөтен қосымшаларды ашуға (Телеграмм, pdf doc 
және т.б. толтырылған файлдарды), (бос файлды 
қоспағанда (MS Word, MS Excel) егер емтихан 
жүктелінген файлды жауап ретінде қабалдаса) 
13. Құлаққапты пайдалануға (кез келген түрін) 
Ескерту: білім алушылардың әйел жынысына 
емтихан басталмай бұрын шаштарын жинап отыру 
қажет; 
14. Экран жазылымына, камера және микрофонға 
қосылуды өшіру; 
15. Интернетті өшіру; 
16.Кіріс қоңырауларды қабылдау. 

 
1.Естихан тапсыру үшін 
мобильді телефонды 
пайдалану. 

 

2. Бастың қысқа мерзімді 
бұрылыстары (10 
секундтан аспаса); 

 
3. Бейтаныс адамдардың 
кездейсоқ немесе қысқа 
мерзімді пайда болуы (1-
5 минутке дейін). 

 
4.Емтиханға еш қатысы 
болмаса, бөгде шу 
бұзушылық болып 
табылмайды. 

 
5.Интернет байланысының үзілуі 

 

 

Форс мажорлық жағдайларда студенттердің әрекет ету әдістері: 

1. Емтихан өту барысы кезінде интернет желісі өшіп қалды.  
2. Емтихан өту барысы кезінде үйде свет сөніп қалды.  
3. Емтиханға дейін/ кейін ҚОБЖ жүктелмей қалғанда.  
4. Тіркелу жасай алмаған жағдайда.  
5. Құрылғыға қол жеткізу мүмкінгін бере алмаса.  
6. Жүйе аутентификация сәтсіз аяқталғандықтан іске қосылмайды 

Егер (1-2) жағдайлар туындаса, сіз емтихан алушымен байланысуыңыз керек. 
Егер (3-6) жағдайлар туындаса, АКТҚОБ инженерлері байланысуыңыз керек (байланыс 
нөмері 7 707 680 4546) 
 
 







 

 



 

 






