
 

ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛДЕС ЕЛДЕР МЕН 

ҚАУЫМДАСТЫҚТАПРДАН ӨТІНІШ БІЛДІРГЕН ТАЛАПКЕРЛЕРДІҢ ҚҰЖАТТАРЫН 

БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОНЛАЙН ТЕСТ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ 

 

1.Түркі тілдес елдер мен қауымдастықтардан өтініш білдірген талапкер құжаттарына 

берілген балл мен онлайн тест балы талапкерлердің рейтингін анықтайды. 

2.«ЖОО дейінгі дайындық факультетіне студенттерді (тыңдаушыларды) қабылдау» 

ережесінің 7.5 тармағына сәйкес талапкерлерден аттестат (диплом) орта балына, онлайн тест 

нәтижесіне және қабылдау комиссиясының қорытындысына қарап студент (тыңдаушы) іріктейді. 

Талапкер құжаттары мен онлайн тестті бағалау бойынша жалпы 100 балдың 50%-ын талапкер 

құжаттары құраса, онлайн тест 50%-ын құрайды. (Қосымшадағы 1-кесте). 

3.Құжат тапсырған талапкерлер «ЖОО дейінгі дайындық факультетіне студенттерді 

(тыңдаушыларды) қабылдау» ережесінің 7.2.5 тармағында көрсетілген міндетті құжаттары толық 

болмаған жағдайда конкурсқа қатыса алмайды. 

3.1.Талапкер құжаттарына берілген 50%-дың 40%-ы аттестат не диплом орта балына, ал 

10%-ы уәждемелік хатқа беріледі. 

3.2.Аттестат не диплом орта балы 100 балдық бағалау жүйесіне (аттестат не дипломның орта 

балын 20-ға көбейту арқылы) айналдырылады және оның 40%-ы алынып, есептеленеді. 

(Қосымшадағы 2-кесте). 

3.3.Уәждемелік хаттарды комиссия мүшелері оқиды және критерилер бойынша 10 балдық 

жүйемен бағалайды. (Қосымшадағы 3-кесте). 

4. Онлайн тест: 

4.1.Түркі тілдес елдер мен туыстас қауымдастықтардан тыңдаушы қабылдау барысында 

талапкерлерден онлайн тест қабылданады. Ұйымдастыру комиссиясы онлайн тест өткізілетін 

пәндер тізімін және сұрақ көлемін айқындайды. Онлайн тестте 1 сұраққа 2 балл беріледі. Онлайн 

тест тапсырмалары 100%-дық бағалау жүйесімен есептеліп, оның 40%-ы алынады. (Қосымшадағы 

1,4,5 кестелерде айқындалған). 

4.2.Онлайн тест сұрақтарын Академиялық мәселелер жөніндегі департамент тиісті 

кафедралардан жауапты оқытушы-профессор құрамын белгілеп, дайындатады. Тест сұрақтарын 

әзірлеуші кафедра сұрақтардың және олардың жауап нұсқаларының дұрыстығына, 

грамматикалық, синтаксистік, семантикалық және де басқа қателеріне жауап береді. 

4.3.Онлайн тест сұрақтарын «Ақпараттық технологиялар» орталығының мамандары онлайн 

тест қабылданатын копьютерлік жүйеге енгізеді. 

4.4.Онлайн тест белгіленген күндері Астана уақыты (GMT+6) бойынша 11:00 мен 18:00 

аралығында жүргізіледі жіне берілген уақыт аралығында онлайн тест тапсыруға бір-ақ рет 

мүмкіндік беріледі. 

4.5.Онлайн тест туралы ақпарат талапкер тіркелген электронды поштасына жіберіледі. 

Онлайн тест туралы ақпаратта онлайн тест тапсыратын сайт сілтемесі, талапкер логині мен құпия 

сөзі, мерзімі мен уақыты ең кемі 2 күн бұрын 4 тілде (қазақ,түрік,ағылшын,орыс) жіберіледі. 

5.Емтихан аяқталған соң «Ақпараттық технологиялар» орталығы емтихан нәтижесін 

қабылдау комиссиясына береді. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Қосымша-1 

            1-кесте. Талапкер құжаттары мен онлайн тестті бағалау балының бөлінісі 

№ Құжат атауы Пайыздық бөлінуі 

1 Аттестат не диплом орта балы 40 % 

2 Уәждемелік хат 10 % 

3 Онлайн тест 50 % 

 Жалпы 100 % 

 

Қосымша-2 

2-кесте. Аттестат не диплом орта балының 100 балдық жүйеге айналдыру үлгісі 

№ Орта балл Көбейтілуі Пайыздық бөлінуі 

1 5 5*20=100 100*0,40=40 

    

2 4,82 4,82*20=96,4 96,4*0,40=38,56 

3 3,33 3,33*20=66,6 66,6*0,40=26,64 

 

Қосымша-3 

3-кесте Уәждемелік хатты бағалау критериі 

№ Уәждемелік хат Балы 

1 Уәждемелік хатты дұрыс толтыруы (атауы, кіріспе, дамуы, 

қорытынды). 

2 балл 

2 Өзі туралы қысқаша ақпарат: а) Отбасы, 

оқу жағдайы; 

ә) Әуестігі (спорт, музыка, жеке шығармашылығы, т.б.); 

б) Шетел тілін білуі (дәрежесі), халықаралық жарыстарда алған марапаттары. 

2 балл 

3 Ахмет Ясауи университетін не үшін таңдады? 

а) Өз еліндегі бір университетте оқымауының себебі; 

ә) Ахмет Ясауи университетін не үшін таңдады және қайдан ақпарат алғаны 

туралы. 

4 балл 

4 Ахмет Ясауи университетіне қабылданған жағдайда 

университеттегі оқу және болашаққа қатысты жобасы. 

2 балл 

 Жалпы 10 балл 

 

Қосымша-4 

4-кесте. Онлайн тест тапсыратын пәндер тізімі мен олардың сұрақ бөлінісі, бөлінген уақыты 

№ Пән атауы Өту балы Сұрақ саны Уақыты 

(минут) 

1 Логикалық тест тапсырмалары 7 25 37,5 

2 Логикалық математика 7 25 37,5 

 Барлығы: 14 50 75 

 

Қосымша-5 

5-кесте. Онлайн тестті бағалау жүйесі 

№ Түркі тілдес елдер мен 

туыстас қауымдастықтар 

2 (қанағат- 

сыз) 

3 (қанағат- 

лық) 

4 (жақсы) 5 (үздік) 

1 Онлайн тест 0-14 15-29 30-44 45-50 

 

 



 

 

 

 
 

 

Қосымша-6 

Құрметті ............................................... ! 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Дайындық 

факультетіне тыңдаушы қатарына қабылдау емтиханы __/__/20__ ж. күні Астана 

уақытымен (GMT+6) сағат 11:00 мен 18:00 арасында өтетінін ескертеміз. 

Емтихан өтетін сайт адресі: http://admission.test.ayu.edu.kz 

Логин: .................................... 

Құпия сөз: ........................................ 

Қолдау қызметі: admission@ayu.edu.kz. 

Ескерту: 

Құрметті талапкер, емтихан-тестілеуге жауапкершілікпен қараңыз. Сізге емтихан тапсыру 

үшін бір ғана мүмкіндік беріледі. Емтихан тапсыруға 75 минут беріліп, 50 тест 

тапсырмасы келеді. 
 

Уважаемый ....................................... ! 

Напоминаем, что вступительные экзамены для зачисления на Подготовительный 

факультет Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда 

Ясави будет проводиться __/__/20__  года в период с 11:00 до 18:00 по времени Астаны 

(GMT+6). 

Адрес сайта для прохождения экзамена: http://admission.test.ayu.edu.kz 

Логин: ........................................... 

Пароль: ......................................... 

Служба поддержки: admission@ayu.edu.kz. 

Примечание: 

Уважаемый абитуриент, относитесь к данному экзамену-тестированию с 

ответственностью. Вам дается всего одна возможность для сдачи экзамена. Для 

прохождения экзамена отводится 75 минут и состоит он из 50 тестовых заданий. 
 

Sayın ................................................. ! 

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Hazırlık Fakültesine Kursiyer Öğrenci 

Kabul Sınavı __/__/20__  tarihinde Astana saatiyle (GMT+6) 11:00 ile 18:00 arasında 

olacaktır. Sınav internet adresi: http://admission.test.ayu.edu.kz 

Kullanıcı Adı: …................................. 

Şifre: .................................... 

Sınav Esnasında Karşılaştığınız Problemleri admission@ayu.edu.kz adresine mail 

gönderebilirsiniz. 

Hatırlatma: 

Sayın Aday, Sınav sorularını dikkatli okuyup cevaplandırınız. Size sadece bir kez sınav hakkı 

verilecektir. Sınav süresi 75 dakika olup 50 test sorusu vardır. 
 

Dear ............................................ ! 

We remind you that the entrance exam to enroll in the Preparatory Department of the 

International Kazakh-Turkish University named after Khoja Ahmed Yassavi will be held on 

__/__/20__  year from 11:00 to 18:00 Astana time (GMT+6). 

Home page for the exam: http://admission.test.ayu.edu.kz 

Login: …................................. 

Password: …............................... 

Support: admission@ayu.edu.kz. 

Note: 

Dear applicant, relates to the examination, testing with responsibility. You will have only one 

attempt to pass the exam. You will have 75 minutes for 50 test questions. 
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