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BigBlueButton-веб-конференцияны өткізуге арналған 
ашық бағдарламалық жасақтама. BigBlueButton атауы веб-
конференцияның басталуы метафоралық үлкен көк түймені 
басу сияқты мүмкіндігінше қарапайым болуы керек деген 
алғашқы тұжырымдамадан шыққан. ВВВ-мен жұмыс істеу 
үшін ешқандай қосымшалар мен бағдарламаларды орнату 
қажет емес, тек шолғыштың болуы. ВВВ қызметімен 
жұмыс істеуге ұсынылатын браузерлер, кейінгі нұсқалары: 
Chrome, Firefox, MS Edge, Safari және Chrome Mobile. 

Жүйеге көшу мекен-жай арқылы жүзеге асырылады http://bbb.ukma.kz/ 
бізді қызметтің басты бетіне жібереді. Тіркелу үшін "тіркелу" батырмасын 
басу жеткілікті, есептік жазбасы бар пайдаланушылар үшін 
"кіру"батырмасы бар. 
 

 
 

 

 

Тіркеу терезесі жеке 
деректері бар 4 жолдан 
тұрады:  
аты-жөні, электрондық 
пошта, пароль және 
парольді растау. 
Тіркелу түймесін басқан 
кезде келесі терезеге өтіңіз. 

http://bbb.ukma.kz/
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Терезе ашу барысында "жеке бөлме" автоматты түрде жасалады, 
"Бастау" батырмасын басу арқылы модератор ретінде кіре аласыз. немесе 
бір немесе бірнеше қосымша вебинар бөлмелерін құра аласыз. 
 

 
 

Басқа бөлмелерді құру үшін бөлмені құру түймесін басу керек, 
ашылған қосымша терезеде вебинар тақырыбын енгізіңіз, мысалы, топ-күн-
уақыт, кіруге ыңғайлы болу үшін. 
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Бұл диалогтық терезеде 
вебинарды құру жағдайында 
мыналарды жүзеге асыруға болады: 
тақырыпты орнатыңыз, 
қатысушылардың микрофонын 
қосыңыз немесе өшіріңіз, дербес 
немесе тек мұғалімнің рұқсатымен 
кіруге мүмкіндік беріңіз. Қажет болса, 
қатысушыларға кездесуді бастауға 
және модератор болуға мүмкіндік 
беруге болады. 
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Әрі қарай, жүйе вебинарға қосылмас бұрын микрофонның жұмысын 
тексеруді ұсынады. Дауыстық байланысқа қатысу үшін микрофонды таңдау 
керек. Немесе вебинарға қатысу режимін тек тыңдаушы ретінде таңдаңыз 
болады. 

 

 
 

Келесі қадам-дыбысты тексеру      
 
 
 
 

 
 
 
 

Бейнеконференция жиналысының атауы экранның жоғарғы жағында 
сол жақта, ал жазу түймесі оң жақта орналасқан. Кездесу жазбасы автоматты 
түрде Академия серверінде сақталады және жеке кабинетте орналасқан 
кездесу бөлмесінде көрініс табады. Экранның төменгі ортасында дыбысты, 
веб-камераны және жұмыс үстелін бөлісу үшін белгішелер топтастырылған. 

Конференцияға 
толыққанды 
пайдаланушы 
ретінде қатысу 
мүмкіндігі 

Тек тыңдаушы 
ретінде 

Микрофонды  
қосу / өшіру 

Аудиоконференциядан 
кету, үнсіз қатысу (мен 
естімеймін/айтпаймын) 

Веб-камераны  
қосу / өшіру 

Экран 
көрсетілімі 
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Бейнеконференцияның басқа қатысушылары сізді көре алуы үшін веб-камера 
суреті бар батырманы басыңыз. Пайдаланушы интерфейсі келесі 
терезелермен ұсынылған:" пайдаланушылар";" жалпы жазбалар";" 
ортақ чат";"презентация". 

 

 
 
"Жалпы чат" терезесі конференция қатысушылары арасында хабар 

алмасуға арналған. 
"Жалпы ескертпелер" терезесінде конференцияда талқыланатын 

мәселелер бойынша жалпы жазбалар блогын құруға болады. 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 

Кездесу 
тақырыбы 
 

Экран 
жазбасы 
 

Жалпы ескертпелер 

Пайдаланушылар 

Презентация 
 

Жалпы чат 

Модератор немесе жүргізуші 
функциясын беру қажет болған 
жағдайда қатысушылар 
тізіміндегі атын таңдап, ЛБМ 
басу және ашылған қалқымалы 
терезеде рөлді таңдау қажет 
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Көрсету мүмкіндігі бар 
модератор немесе жүргізуші 

Тек тыңдауға келген 
қатысушы 

Микрофоны өшірілген 
қатысушы 

Өшірулі аудио конференция 

Экранда осы 
батырманың 
болуы 
қатысушының 
жетекші 
немесе 
модератор 
ретіндегі 
рөлін 
көрсетеді 
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Презентацияны жүктеу үшін түймесін басып, "презентацияны жүктеу" 
таңдаңыз. 

 
 

Ашылған терезеде қалаған файлды таңдалған кеңістікке сүйреңіз 
немесе "файлды таңдаңыз" түймесін, содан кейін "Жүктеу"түймесін 
басыңыз. Егер сіз конференцияға қатысушыларға презентацияны жүктеуге 
рұқсат берсеңіз, қажетті өрісті белгілеңіз. 
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Слайдта маңызды фрагменттерді бөлектеу арқылы меңзерді (кішкентай 
қызыл шеңбер) пайдалануға болады. Көрсеткіш бейнеконференция 
қатысушыларына көрінетін болады. 
Келесі интерактивті тақта құралдары қол жетімді: 

− Жылжу және масштабтау 
− Қарындаш 
− Сурет квадраты 
− Шеңбер фигурасы 
− Үшбұрыш фигурасы 
− Сызық сызыңыз 
− Қажетті мәтін 
− Тақтадағы барлық жазуларды тазалаңыз 
− тақтадағы жазуды болдырмау 
− түсті тағайындау 
− Сурет салу қалыңдығын таңдау 
− Бірнеше ойыншы режимі 

 
 

Бейнеконференцияға қатысушыларды бірлескен қызметке тартудың 
тағы бір құралы – онлайн сауалнама жүргізу мүмкіндігі. Мұны істеу үшін 
ол алдын-ала презентация бетінде сауалнамасы бар слайд жасап, осы файлды 
жүктеуі керек. Хост презентацияда сауалнама парағын ашады және жауап 
түрін таңдайды. 
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Сауалнаманы аяқтау үшін барлық қатысушылардың жауаптарын күту 

керек. Әрі қарай, сауалнама нәтижелерін жариялау үшін "жариялау" 
түймесін басыңыз және пайдаланушылардың жауаптарын көре аласыз. 
Пайдаланушылардан кез-келген уақытта сұхбат ала аласыз. 

 
 

Сондай-ақ, "сыртқы ресурстардан Бейнені бөлісу" пәрменін қолдана 
отырып, дайын бейне материалдарды көрсету мүмкіндігі бар, осы пәрменді 
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таңдағанда, бейненің URL мекенжайын теру қажет диалогтық терезе 
ашылады. 

 
 
Академияның Youtube арнасындағы бейненің URL мекенжайы. Басқан кезде 
ролик автоматты түрде ойнатыла бастайды 

 
 
Пайдаланушыларды бірлесіп жұмыс істеу үшін талқылау бөлмелеріне 
топтастырыңыз. 

https://www.youtube.com/watch?v=gpaBZzkPSUk  

https://www.youtube.com/watch?v=gpaBZzkPSUk
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Сіз бөлмелер санын және ұзақтығын таңдай аласыз, сондай-ақ 
қатысушылардың тарата аласыз. 
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Шығу үшін "конференцияны аяқтау" немесе "шығу" батырмасын басыңыз, 
бірінші жағдайда конференция барлығы үшін аяқталады, екінші жағдайда 
конференциядан шығу ғана жүзеге асырылады. 

 
 
 

Ұйымдастырушы кез-келген 
бөлмеге қосыла алады, сонымен қатар 
барлық бөлмелерден шығып, топтық 
жұмысты аяқтай алады. 
Бөлмеге қосылу ашық, Белсенді 
шолғыштың жеке қойындысында 
жүзеге асырылады. Қосылу толық 
қатысуымен немесе тек аудио 
конференциямен жүзеге асырылуы 
мүмкін, екінші жағдайда тек дауыстар 
естіледі. 
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Сессияның атауы, өткізілетін күні, ұзақтығы және пайдаланушылар 
саны туралы толық ақпаратты терезенің төменгі жағынан алуға болады. 

 
 

 
 
 
 
 

Жазбалар, сеанстар саны жеке 
кабинетте көрсетілетін болады 


